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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Anadolu 
Basınına Devletçe yapılan Ibaskı, idare âmirle
rinin koydukları sansür ve alınması gereken 
tedbirler üzerindeki konuşmasına İçişleri Baka
nı Hıfzı Oğuz Bekata cevap verdi. 

Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının ka
bulü dolayısiyle DSİ Enerji Su ve Yol İşçileri 
Sendikası İdare Heyeti, Türkiye Demiryolları 
İşçi Sendikaları Federasyonu ve Türk İş icra he
yeti (tarafından gönderilen ve Türk işçilerinin 
teşekkürlerinin Millet Meclisinin sayın üyeleri
ne iletilmesini istiyen telgrafları okundu, bil
gi edinildi. 

Köy Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili 'bâzı kanunların kaldırılmasına dair ta
sarı ile, Şehir ve kasabalarda mahalle ve muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin 'değiştirilme
sine, bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun bâzı maddeleriyle bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısının gün
deme alınarak, öncelikle görüşülmesi »kabul 

edilen işlerden de. evvel" alınması suretiyle, mü
zakeresi kabul olundu. İşbu tasarıların bâzı 
maddeleri üzerinde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Adalet Komisyonu- ' 
nun raporları okunarak tasarılar bu maddele
rin aynen benimsenmesi suretiyle kanunlaştı. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkındaki kanun tasarısının komisyona alına
rak yeniden düzenlenen maddelerinden başla
nılması suretiyle tasarının tümü toalbul edilip 
açılk oya sunulduysada yeter çoğunluk elde 
edilemediğinden gelecek Birleşimde tekrar oya 
sunulacağı bildirildi. 

Alınan karar gereğince 19 . 7 . 1963 Cuma 
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Mekki Keskin İbrahim Sıtkı HatipoğlV' 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 

halkından Me'hmetoglu, Emine'dan doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu ceza
nın affına dair kanun tasarısı (1/512) (Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
(1/513) (Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar 
ve İskân ve -Plân komisyonlarına) 
x Teklifler 

3. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek ka
nun teklifi. (2/564) (Ulaştırma ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 6085 
sayılı ve 232 sayılı Kanunla değiştirilen Kara
yolları Trafik Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğiştiriknesine dair kanun teklifi. (2/565) (Ada
let, Bayındırlık, İçişleri ve Plân komisyonları
na) 

Tezkere 
5. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1960 

bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair' Sayıştay Başkanlığı 
tezikeresi (3/665) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezikeresi. (3/667) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 
7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (M. [Meclisi 
1/499; C. Senatosu 1/272) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 358) 

8. — İstanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Gökte-
pe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe ku
rulması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 

— 127 — 



Plân komisyonları raporları (1/5.1.1.) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 359) 

9. — İdarei Umıımiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Se
natosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 
arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair-ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi 1/399, 2/340; 
C. Senatosu 1/267) (Gündeme) (S. Sayısı :,285 e 
1 nci ek) 

10. —• Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılması
na dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel Üye
si Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına, ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı 
kanunların 'kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru: (M. Meclisi 1/427, 2/191, 2/336; C. Sena
tosu 1/266) (Gündeme) (S. Sayısı : 2>86 ya 1 nci 
ek) 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu-
ıiyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/503; 
C. Senatosu 1/276) (Gündeme) (S. Sayısı : 363) 

12. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
Hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karana 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/275) (öüncjeme) 
(S. Sayısı : 361) 

13. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
İşaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/501; C. Senatosu 1/274) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 3Ö2) 

.14. —-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma. Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/500; C. Senatosu 1/273) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 360) 

15. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddeisnin (A) ıfukraısnın değişti-
rilmeisne dair kanım tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/473). (Gündeme) (S. Sa
yısı : 364> [Dağıtma tarihi : 19.7 .1968] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

16. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli .Sandığı. Kanununa ek 
teklifi ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Biifat öz-
türkçine ve 3 arkadaişının, 6434 asyılı Kanunun 
muvakkat maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
•kanun teklifi (M. Meclisi '2/24,' 2/207, C. Se
natosu 2/66) (M. Meclisi S. Sayısı : 215, C .Se
natosu S. Sayısı : 187); (Millet Meclisi Plân Ko
misyonuna) 

17. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta-
asrısu (M. Mecliis 1/292, C. Seııatous 1/251) 
((M. Meclisi İçişleri Komisyonuna) 

18. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
6434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa, ek 
kanun teklifi (M. Meclisi 2/24, O. Senatosu 
2/66) ı(M. Meclisi Plân Komisyonuna) 

19.— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, eğitmenlere emeklilik ve ö'zlük 
haklarının tanınmasına dair kanun teklifi 
(M. Meclisi 2/26, C. Senatosu 2/64) (M. .Meclisi 
'Plân Komisyonuna) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal nemiyle mâruf Nizaırnettin'e 
vatani hizmet tertibinden aylık /bağlanmasına 
dair kanun teklifi (M. Meclisi 2/193,, C .Sena
tosu 2/53) ('M, Meclisi Plân Komisyonuna) 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : tbrabim Sıtkı Hatipoğlıu (Ankara), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yokla yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Ekesriyetimiz var, .gündem»?, 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

X. — Basın - yayın ve turizm işleriyle görev
li Basın - Yayın v.e Turzim Bakanlığı yerine 
aynı isleri yürütmek üzere, 265 sayılı Kanuna 
uygun olarak, Turzim ve Tanıtma Bakanlığı 
kurulması üzerine bu Bakanlığı Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'nun atan
dığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3 666) 

BAŞKAN 
okutuyorum 

Cum'hurbaşikanlığT tezkeresini 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın - yayın ve turizm işleriyle görevli 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı yerine aynı 
işleri yürütmek üzere, 265 sayılı Klanıma uy
gun olarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ku
rulmasının ve bu Bakanlığa BaiSn - Yayın ve 
Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'nun atan-
maısnın, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhuribaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKA N— Bilgilerinize sunulur. 

3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın; Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
2 şer üye alınarak kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/513), 
(4/240) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bina kiraları hakkında kanun tasarıısnın, 

havale edilmiş bulunduğu Adalet, Ticaret, İçiş
leri, 'Maliye, imar ve İskân ve Plân komisyon
larından seçilecek 2 şer üyeden müteşekkil ge
çici ibir komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

İmar ve iskân Bakanı 
İstanbul 

F. Kerim Gökay 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı
nın teklifini oylarınıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesse
seleri ve iştirakler hakkında kanun (1/317,2/198, 
2/183) (S. Sayısı : 303) (1) 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 9.7.1963 gün
lü 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Bu kanunun oylamasında dün
kü ibirleşimde çoğunluk sağlanamadığı için 
buıgün tekrar açık oylarınıza arz ediyoruz. Ku
tular dolaştırılacaktır. 

2. — Devlet IIava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

129 



M. Meclisi B : 119 10. 7 .1963 O : 1 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/499; C. Senatosu1/272) (S. Sayısı : 358) (1/ 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanının bir tek
lifi var, 'okutuyorum. . 

Yüks'ek Başkanlığa 
Bugünkü 'gelen kâğıtlarda bulunan ve bası

lıp dağıtılmasından Ihenüz 48 saa't (göçmemiş bu
lunan «Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelleride değişiklik yapılması 'hakkında ka
nun tasarısı»1 nm gündeme alınarak 'diğer 'işlere 
takdimen 'öncelikle (görüşülmesini arz ve teklf 
^öderim. 

Ulaştırma Bakanı 
Kaıstamonnı 

I. Şerel Dura 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını aylarınıza 
sunuyiorum. Kabul edenler... Kafbul etmiyen
ler.. .Kalbul edikni'şltir. 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/l) 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 140 000 • 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli ^ 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Meydan hizmetleri 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. ' 

(1) 358 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. Bununla ilgili C. Senatosunun 213 
S. Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

48 saat geçmediği için 'görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul elt-
miyenler... Kabul ıedilmiş:t'ir. 

öncelikle ıgörüşülmesi kararlaştırılan işlere 
talkdimıen 'görüşülmesini 'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul ddenler... Kalbul etmiyenler... Kafbul edil
miştir. 

'Tasarının tümü üzerinlde s'öz iıstiyen rvar 
mı?... Yok. Maddelere ıgeçilmelsini toylarınıza 
sunuyorum. KaJbuil edenler... Kabul et'm'iyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cevtellerde 

değişildik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında* 3 685 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutturuyorum, bölüm 
bölüm oylıyacağız arkadaşlar. 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen. 

453 Kongre ve konferanslara katıla
cakların yolluk Te giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

703 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

705 İstimlâk ve satmalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Pist, hangar, meydan yollan, spor 
sahaları, kuyular, ağaçlandırma, 
oto park yerleri, telefon, telgraf 
tesisatları, elektrik hatları, hava 
gazı, haricî su lâğımı, fosseptik ve 
kanalizasyon tesisatları yapımı, ba
kımı ve idame giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

781 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanuna göre satmalına-
cak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... EtmU 
yenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 

30 000 

1 715 000 

1 715 000 

1 540 000 

840 000 

70 000 

BAŞKAN 
rum. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyo-

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 10 705 000 lira ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 

satmalımı 
10 705 000 

Etmîyenler... 

781 Makina ve teçhizat 
ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1968 yılı (Bütçe 
Kanununa 'bağlı (IB) işaretli cetvelin- '3 ncü 
(Igeçien yıldan devreden nakit) bölülmünıe 
(10 705 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — (Ma'd-dp 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibu'l 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Haıva Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 196Î3 yılı Bütçe 
Kanununa (bağlı '(R) (işaretli 'Cetveline ilişik (8) 
sayılı cetvelde yazılı formül 'eklenmiştir. 

'BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cet'veliyle 'birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
(bul edilmiş!tir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 
1 . 6 . 19!63 tarihinde, diğer maddeleri yayımı 
tar'İMnde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz. Miyeıı ?,. 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Ka'bı::! 
edenler... Etmi'yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lettı ve aileyhte ko-
nııgmak istiyen arkadaşımız var m?... Yolk. Ta
sarının tümü açık 'oylarınıza 'sunulmuştur. 

3. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe -Korniş-. 
yon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/500; 
C. Senatosu 1/273 (S. Sayısı : 360) (1) 

BAŞKAN — Maliye 'Bakanlığının bir tek
lifi var, 'okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü »gelen kâğıtlar arasınlda bulunan 

•ve basılıp dağıtılmasından 48 'saat geç'nıemîş 

(1) 360 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 212 S-
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 17.7.1963 
tarihli 95 nci Birleşim: tutanağı sonuna bağ
lıdır. 

1&.T, 1963 0 : 1 
olan Devlet ISu işleri Genel Müdürlüğü 1%3 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması 'hakkında kanun ta
sarısının günide'mde bulunan »diğer işlere tak-
dimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve tdkiif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Feri d Melen 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
•oylarınıza (sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarınım ^dağıtımından itibar'en 48 saat 
saat 'geçmemiştir. 'Tasarının görüşüknesi Yük
sek Heyetin kararma bağlıdır. Tasarının diğer 
işlere takdimen görüşülmesi (hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümü hakkında saz ilstlyen ar
kadaş var mı? Yok.. Maddelere 'geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlümü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
'İşaretli cetvelin 307 nci (yolluklar) bölümünün 
92 nci ('6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi 
gerecinde verilecek tazminat) maddesinden 
15 000 lira düşülerek, 408 ncü (temsil (giderleri)1 

bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında is'öz istl'yen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza Bunuyiorum. 
Kalbul edeniler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarClhinlde 
yürürlüğe .girer. 

BAŞKAN — 'Madde hakkında 'söz istiyen 
var mı? Yok.. Oyunuza sunuyorum. Kdbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ye Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. 'Maddeyi oyunuza sunuybrum. 
Kdbul edenler... Etmiye'nler... Kabul e'dilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte veya aleyh
te konuşmak istiyen var mı? Yok.. Tasarının 
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tümünü açılk oyunuza sunuyorum. 3 numaralı 
Ikutular sıralar arasında gezdirilecektir. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/275) (S. Sayısı : 
361) (i) 

BAŞKAN — Maliye B a t a n ı m 'bir teklifi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Baş'kanlığa 
(Bugünkü .gelen kâğıtlar arasımda bulunan 

Ve basılıp dağıtılmasından 48 saat 'geçmemiş 
olan İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
•hakkında kanun tasarısının 'gün'd'emlde (bulunan 
diğer işlere taikdimen ve öncelikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Maliye Bakanının 'önergesini 
«oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul 'edilmiştir. . 

Bu tasarının bugün görüşülme'sini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna 'Dağlı cetvellerde -değişiklik yapılması 
•hakkındaki tasarının tümü hakkında söz isti-
yen arkadaşımız var 'mı? Yok.. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — istanbul 'Üniversitesi 1963 yı
lı Bütçe Kanununa (bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
705 nci (istimlâk Ve satmalına) Iböiümüne 
(487 480) lira ek ödenek verilmiştir. 

(1) 361 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgiU 210 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 17.7.1963 
tarihli 95 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

19.7.1963 0 : 1 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 19G3 yı
l ı 'Bütçe Kanununa 'bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci (umumi 'bütçeden verilecek tahsisat) b<ö-
l'ümünün 2 nci (yatırımlar- için verilenler) mad
desine (487 480) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde "hakkında söz.istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 'Bu kanun yayı'mı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

'BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ive Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yo'k. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü .hakkında leöıte, aleyhte ko
nuşmak istiyen?... Yo'k. 'Tasarının tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. 

'5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

I Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/501; C. Senatosu 1/274) (S. Sayısı: 
362) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir teklifi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

ve basılıp dağıtılmasından 48 saat .geçmemiş 
I olan 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkımda 
kanun tasarısının gündemde bulunan diğer işle
re takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

(1) 362 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 211 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 17.7.1963 
tarihli 111 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 
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(BAŞKAN —• Sayın Maliye Bakanının tek

lif ettiği tasarının gündeme alınmasını oyunu
ma arz ediyorum. Kabili''edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bulgun görüşülmesi teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının, tümü hakkında konuşmak istiyen 
var' m i l . Yok. Maddelere geçilmesi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere .geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
.kısmının 7:11 .nci (katma, bütçelere) bölümünün 
12 nci (yatırımlar için İstanbul Üniversitesine) 
maddesine (487-480) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde .hakkında söz istiyen 
var m?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun y-ayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız istiyen 
varını?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
lyürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında slöz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, 'leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen var mı?.."Yok. 'Tasarının tümü 
açık oyiarınıza sunulmuştur. S numaralı kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) i§aretlî cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/503; C. Se
natosu 1/276) (S. Sayısı: 363) (1) 

(1) 363 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 209 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatonunun ,17 .7 . 
1963 ta'rihli 95 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

19.7.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanının bir 

önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Buigünkü gelen jkâğıtlıar arasında 'bulunan ve 

basılıp dağılmasından 48 saat ıgeçmemiş 'olan 
Vâkıflar ıGenel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki ikamın tasarısının gündem
de bulunan diğer işlere takdimen ve öncelikle 
'görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Maliye Balkanının teklifini 'oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yaıpılma-sı 'hakkındaki ıkanun tasarısının 
tümü 'hakkında söz istiyen arkadaş var mı?.. 
Yok. Maddelere ıgöçilmeısini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nıci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MA|)DE 1. — Vakıflar iG-enel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin:422 nci '(Hayrî ve sosyal hizmetler) 
bölümünün 10 ncu (Gureha Hastanesi ıgiderleri) 
maddesinden (45 000) lira düşülerek, aynı cet
velde (229 sayılı Kanun ıgereğinee verilecek taz
minat) adiyle yeniden açılan 219 ncu bölüme 
olağanüstü 'ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz is-
tiiyen yıar mı?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. : 

MADDE 12. — Bu ikanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında slöz istiyen 
var .mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ederi»ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu ikanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte ve aleyhte 
konuşmak istiyen arkadaş var mı?.. Yok. Tasa
sının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 6 nu
maralı kutular sıralar arasında ıgezdırilecek-
tÎT. 

Açık oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız, 
sıralar üzerindeki kutulana oylarını kullanmalı
dır. 

7. — İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Se
natosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayüz ve 6 
arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Sentosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/399, 2/340; C. 
Senatosu 1/267) (S\ Sayısı: 285 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu ISözcüsü ve 
Kâtibi Mustafa Uyar arkadaşımızın bir öner-
ıgesıi var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Butgünkü ıgelen kâğıtlar arasında bulunan 

ve basılıp dağılmasından 48 saat geçmemiş ıolan 
idarei Umumiyei Vilâyalt Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısının ıgündemde 
bulunan diğer işlere takdimen ve 'öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu ISözcüsü 
ve Kâtibi 

lîzmir 
* ' Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Mustafa Uyar (arkadaşımızın önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler..: Etmüyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O. ıSenatosu raporunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9.7.1963 ıgün ve 4419 - 22611 sayılı 

yazınıza karşılıktır : 

(1) 285 el nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

19,7.1963 0 : 1 
İdarei Umumiyei Vilâyalt Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet -Se
natosu IGenel Kurulunun 15 . 7 .1963 tarihli 93 
ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim., 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet ISenatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 

BAŞKAN — Millet Meclisi Adalet Komis
yonunun raporuna okutuyorum : 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisıi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/399, 2/340 
Karar No: 116 

18 . 7 .1963 

Yüksek Başkanlığa 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler (yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu îçel Üyesi C. Tevfik Okyayüz ve altı arka
daşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi C. 'Senatosunca yapılan , değişikliği ile 
birlikte Komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
edildi : 

'Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 13 
•Mart 13129 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun C. Senatosunun değişen maddeleri ara
sında yer alan: Madde 1 ve ek madde 1, ek 
madde 4, ek madde 9, ek madde 14, ek madde 
15 ve madde 2, madde 105 ile .ıgeçici madde 1, 
'geçdci madde 2 ve geçici madde 3 ncü maddesin
de C. Senatosunca yapılan değişiklikler Komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

Ek 3 ncü maddenin C. Senatosu Geçici Ko
misyonunca yapılan müzakeresi • sırasında -ge
rekçesinde (Maddenin, ilk fıkrasındaki,, «her» 
edatı, haşiv olduğundan, 'kaldırılmıştır.) den
mek suretiyle bu maddenin yalnız 1 nci fıkrasın
da tasarruf edildiği ve diğer fıkralarına doku-
nulmadığı anlaşılmış 'olmasına rağmen madde 
Geçici Komisyonca kaleme alınırken, (İl genel 
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meclisi üyeleri seçimi 4 yılda l>ir yapılır) den
mekle yetkıilnıiş ve mütaakup fıkraların yer
leri açık bırakıldığı halde yazılmamış olduğun
dan, madde 'bu haliyle kaldığı takdirde tatbik 
kabiliyeti noksan 'olacağından beninısenmemiş-
tir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 
H. Oral 

Bu Rapor ıSöızcüsü 

Başkanvekili 
Erzurum 
N. Diler 

ve Kâtip ıBu Rapor Sözcüsü 

İzmir' 
ıM. Uyar 
Artvin 

ıS. Eminağaoğlu 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Araş 
Konya 

S. Aytan 
Elâzığ 

İstanbul 
'S. Vardarlı 

Kars 
L. Aküzüm 

Kayseri 
M. Göker 

İçel 
C. Kılıç 

©âzı maddelerine muhalifim 
N. Güray 

ıBAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. (Benim
senmiş ve benimsenmemiş olan maddeleri ayra
ca arz edeceğim. > Bunlar dışında kalan madde
ler C. Senatosunca .aynen 'kabul 'edildiğinden 
kesinleşmiştir. 

îdarei Umumiye! Vilâyat Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâa kanunlann 

kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli Îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki madde
ler eklenmiştir. # 

EK MADDE 1. — İl genel meclisi seçimi, 
tek derecelidir. Nispî temadi'usulüne ve serbest, 
eşit, gizli, ıgenel oy, açık sayım ve döküm 'esas
larına göre yapılır. 

BALKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini ^benimsemiştir. Madde hak
kında söz isti'ye-n?.. Yok. Cumhuriyet Senatosu
nun benimsenen ek madde 1 i oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Ek •> ncü maddeye >geıç.iyoruz. 
EK MADDE 3. — İl ıgene'l meclisi üyeleri 

seıçimi dört yılda bir yapılır. 

BAŞKAN — Komlsıyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunun metnini gayrivâzıh ve eksik gör
müş benimsememiştir. Benimsenmemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde benimsenmemiştir. Karma Komisyona 
verilecektir. 

EK MADDE 4 . — ıSeçilme yeterliğine sahip 
her vatandaş' il genel meclisi üyeliğine adaylı
ğını koyabilir. 

Merkez ilçelerde siyasi partilerin il idare ku
rulları, diğer ilçelerde ilçe idare kurulları o se
çim. çevresinin çıkaracağı üye sayısı ikadar il 
genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. 
Parti teşkilâtı bulımmıyan ilçeler için aday 
'gösterme yetkisi il idare kurulunundur. Bir ilçe 
için il ve ilçe idare kuralları tarafından ayrı 
listeler halinde aday gösterildiği takdirde ilçe 
idare kurulu tarafından verilen liste muteber
dir. 

İSiyaşi partiler, asıl üyelik için gösterdikleri 
aday kadar yedelk üyelik için de aday göster
mek zorundadırlar. 

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

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden iti
baren 2.gün içinde eksik kalan adaylıkları dol
durur. Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim 
çevresinde seçime- katılma hakikini kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 
ncü gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu 
müracaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına aday
lık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunul
duğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdir
de sözü geçen kurul başkanı, müracaatın alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge 
vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre 
.halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda (geçici 
olarak ilân eder. 

İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yap
tıkları inceleme sonunda şartlarda veya nite
liklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri. 
takdirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat 
sahiplerine ve siyasi partilere duyururlar. 
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Adaylıkların geçici olarak ilânından itiba

ren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir, itirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 
2 gün içinde karara bağlanır. 

ilgililer, kararlara 'karşı 2 gün içinde il se
çim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu 
bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

'Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan 
itirazlar üzerine, eksiklik husule geldiği takdir
c e ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2, 
gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi tak
dirde, siyasi partiler o seçim çevresinde seçime ı 
katılma hakkını kaybederler. 

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

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, 
seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. 
Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifa
ları hüküm ifade eder ve yerlerine, kendilerin
den sonra gelenler seçilmiş sayılırlar, ölüm ha
linde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

(BAŞKAN — Komisyonunuz O. Senatosu 
metnini aynen benimsemiştir. Madde halkkmda 
siöz is'tiyen var mı? 

Buyurun, Aziz Zeytinoğlu. 
AZtZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, ISenatonun değişikliğinde 
şu ibarenin burada dâhil edildiğini görüyoruz; 
«Bir ilçe için il ve ilçe idare kurulları tarafın
dan ayrı listeler halinde aday gösterildiği tak
dirde ilçe idare kurulu tarafından verilen liste 
muteberdir.» 

Arkadaşlarım, bütün teşkilâtta olduğu gibi 
parti teşkilâtında da kademeler vardır. Yine bü
tün teşkilâtta olduğu gibi parti teşkilâtında en 
yüksek organ ilde, il idare heyetidir. Binaen
aleyh bu seçim çevreleri her ne kadar ilçelerde 
olsa dahi i l idare kurulununki daha muteber 
olması lâzımgelir. Alksi takdirde bugün diğer I 
benzeri teşkilâtı nazarı itibara alırsak, bir Da
hiliye Vekilinin emri mi muteberdir, valinin 
emri mi daha muteberdir^ kaymakamın mı, va
linin emri mi daha muteberdir? gibi hâdiselerle 
karşılaşabiliriz. Onun için ilçe idare heyetleri 
il idare heyetinden daha küçük bir makam ol
duğuna göre ve il idare kurulları bütün il dâhi
linde, meclisi umumilerde de, en salahiyetli or- I 
gan olduğuna göre; en nihayet arkadaşlarım, bu I 
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ilçe idare kurulları yerine eğer bir ilde iki ida
re kurulu rey veriyorsa daha salahiyetli organ 
•olan il idare kurulundaki daha muteber olması 
icaheder (kanaatindeyim. Aksi takdirde ilçe ida
re kurulları ile il idare kurulları arasında ih
tilâflar' zuhur eder ki, bu bütün partiler için dfr 
doğru olmaz kanaatindeyim. 

En büyük organ olan bu salâhiyetin, il ida
re heyetlerinin listelerinin muteber olması; şa
yet iki liste verildiği takdirde, il idare heyeti
nin listesmin muteber olması daha yerinde olur 
kanaati ile arz ediyorum, föir de takrir takdim 
ettim, kabulünü arz ve istirham eylerim. 

IBAŞIKAN — Sayın Zeytinoğlu, değiştirge 
olmaz. .Bu Komisyonun mütalâasını arkadaşlar 
ya benimserler yahut da benimsemezler. 

Sayın Naci Güray. 
NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlar; bu kanunun dördüncü maddesinde ba
his mevzuu olan değişiklik iki noktada temer
küz etmektedir. 

Birincisi, Millet Meclisince kabul edilmiş 
husus şu idi ; 

Genel Meclis üyelerini ilçe idare kurulları 
belirtir. Ancak bilâhara şu mülâhaza ile şayet 
o partinin ilçe seçim (kurulu vazifesini yapmaz 
veya münfesih bir halde bulunursa, bunu ta
mamlama .babında il idare kurulu namızıet gös
terebilir mülâhaızasiyle Millet Meclisinde veri
len bir değişiklik önergesiyle bu husus kabul 
edildi. Senato bu işi tamamen bambaşka yol
dan ele aldı, başka yoldan terEsir etti. Senato
nun değişikliği de «ilçe idare kurulu ve il ida
re kurulu ayrı ayrı liste verdikleri takdirde 
Ibu listelerden ilçe idare kurulunun verdiği lis
te kabul edilecek ve bu liste muteber olacaktır.» 
şeklindedir. 

Şunu belirtmek isterim ki, bu -bir Partiler 
Kanunu değildir. Yaptığımız Seçim Kanunu
dur. Seçim Kanununda partiler içerisindeki 
mevcut ihtilâfı hal zımnında her hangi bir hü
küm koymak yanlış olur. Zira her partinin 
ayrı ayrı tüzükleri vardır. tBu tüzüklerde il 
idare kurulunun, ilçe idare kuruluna hâkimiye
ti ve bunlar üzerindeki ihtilâfın halli kendi 
tüzükleri icabı, genel kurulunca.'halledilir. Biz 
böyle bir hüküm koyduğumuz takdirde parti
lerin iç işlerine müdahale etmiş oluruz ki, bu 
Ibakımdan Senatonun 'kabul etmiş olduğu bu 
metin uygun olmaz, Ayrıca, Seçim Kanununun 
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15 nci maddesinde il genel meclislerinin de 
deneme ile tâyin edileceği 'belirtilmiştir; Bu 
durum muvacehesinde zaten denemeler de il
çelerde olduğuna igöre deneme neticesinde kim 
kazanmış olursa o şahıs namzet 'Olacaktır. Bi-
naenaleylh; Senatonun koyduğu bu hüküm su
reti katiyede yerinde değildir: Bu balamdan 
Millet; Meclisi metninin aynen kabulünü istir
ham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenî 
Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Muhterem- arkadaşlar; 
ok dördüncü madde üzerinde 'C. Senatosu ufak 
'bir tasarrufta bulunmuş' ve biraz değiştirme 
yapmıştır. Bu değiştirmenin 'asıl hedefi; il ge
nel meclisi üyelerinin aday ıgösterilmesinde 
ilçeler ile iller çatışırsa, her ikisi de ayrı ayrı 

. liste verirse bunların hangisi muteber olacak
tır sorusuna cevap vermek üzere bu hükmü 
igetirmiş ve bu takdirde «ilçelerin vereceği lis
te muteberdir.» hükmünü vaz'etmiştir. 

Millet Meclisinin metninde mevcudolmıyam 
'bu hükmü Adalet Komisyonu olarak enine bo
yuna müzakere ettik. Esas itübariyle madde
nin ikinci fıkrası şu şekilde başlamaktadır : 
«(Merkez ilçelerde siyasi partilerin il idare ku
rulları, diğer ilçelerde ilçe idare kurulları o 
seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar 
il genel meclisi üyeliği için aday gösterebilir
ler.» Bu'hüküm evvelce Yüksek Meclisinizin 
kabul etmiş olduğu bir hükümdür. Demek ki as-
lolaın ilçelerin, merkez ilçesi dışında olan il
çelerin kendi çıkaracağı genel meclis üyesi sa
yısı kadar aday listesini vermesidir. Asıl hü-
iküm (bu. İl ınerközlerinıde de bunları il idare ku^ 
rulları verecektir. ıSenato, acalba demişi, bu iki 
kurul bir ilçedeki il genel meclisi üyeliği için 
verilecek aday listesinde o ilçenin idare kurulu 
ile o ilçenin bağlı bulunduğu il idare kurulu 
ıçatışır&a ne olacaktır1? Tatlbikatta nasıl halle
deceğiz1? Bu soruyu cevaplandırmak için de
miş ki ; okuduğumuz birinci fıkra esas ana 
fikre muvazi olarak ilçenin verdiği oy puslası 
muteberdir. Bâzı arkadaşlarımuz bunu komis
yon müzakerelerinde de (partinin iç işlerine mü-
dalhale saydı. 

Bizim kanaatimizce, komisyonun kanaatin-
ce, bu, partilerin içişlerine müdahale değildir. 
Her parti kendi tüzüğüne göre seçim yönetme-
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likleri, aday yönetmelikleri tesbit edecektir. 
Bu aday yönetmeliklerine ıgöre her ilçede ayrı 
ayrı aday yoklaması yapılacaktır. (A) ilçesin
de yapılmış olan aday yoklamasının neticesini 
il idare kurulu seçim kuruluna bildirecektir. 
Bizim yaptığımız yoklamada ilçenin adayları 
şunlardır; diyecektir. Anna başkaniyle veya il 
idare (heyetiyle ilçe başkanı veya ilçe idare he
yetinin arası açık olur, il idare heyeti kendi 
arzu ettiği adayları gösteremedi diye, iben ilçeyi1 

daima murakabe etme hakkına haizim diye onun 
verdiği listeyi beğenmez, kendisi ayrı, kendi 
keyfine göre bir liste verirse bunun kabulüne 
imkân yoktur ve bu demokratik idareye, seçim 
hakkına bir taarruzdur. Onun için ilçelerin hür
riyeti bakımından ve ilçe teşkilâtlarının istiklâ
li bakımından, her horoz kendi çöplüğünde öter 
misali gibi ilçenin seçim şansını, hangi adaylar
la seçimi kazanmak ihtimalinin daha çok müs
pet olduğunu ancak ilçe idare kurulları, o yer
de vazifeli olan insanlar bilir. Esasen bu şahsi 
veya indî mülâhazalarla değil, bir heyet tara
fından seçilmek ve yoklama kurullarından geç
mek suretiyle tesbit edilecektir. Bunu, ilin, 
ben bunun üzerinde murakabe hakkım var, ben 
senin yaptığın yoklamayı beğenmiyorum • diye 
hiçe sayması seçim hakkına, demokratik anla
yışa bir taarruz teşkil etmektedir. Komisyon bu
nu böyle görmüştür. Komisyonun getirdiği şe
kilde lütfen kabul edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem, arkadaşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsü'ar
kadaşımız bir tenakuza düşüyor, zannediyorum. 
Çünkü bugün illerde de kanunen merkez ilçe 
teşkilâtları var ve illerde de merkez ilçe teşki
lâtları kurulmuştur. Nasıl illerde merkez ilçenin 
göstereceği adayı İL idare heyetine bırakıyo
ruz. İlçe idare heyeti olduğu halde, merkez ilçe 
idare heyeti olduğu halde il idare heyetine bıra
kıyoruz. Binaenaleyh, orada bırakmanız, pren
sip ne ise; düşünce ne ise, fikir ne ise, diğer il
çelerde de aynı olması lâzımdır. Niçin merkez 
ilçeye o hakkı vermiyoruz da diğer ilçelere ve
riyoruz? 

Arkadaşlarım il idare heyetinin ilçe idare 
heyetlerini her zaman değiştirmeye, bâzı parti
lerin tüzüğüne göre, salâhiyetleri vardır, azil 
salâhiyeti de vardır. 
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Her partinin bünyesi kendine göre değişebi

lir. Aday yoklaması talimatnamesi değişebilir, 
teşkilâtı değişebilir. 

Binaenaleyh biz iller olarak meclisi unıunıi-
yei vilâyat diyoruz. Binaenaleyh, vilâyetleri na
zarı itibara, aldığımıza göre, bu salâhiyetleri de 
il idare heyetine vermek mecburiyetindeyiz. Bu 
kanunda, merkez ilce idare heyetini ekarte et
tiğimiz gibi, diğer ilçeleri de ekarte etmeliyiz. 
En yüksek makam olan o vilâyatta il idare he
yetleridir. İl idare heyeti her zaman ilçe idare 
heyetlerini değiştirebilir. O anda da değiştire
bilir. Binaenaleyh onun yerdiği liste muteber ol-
mıyabilir. Şu halde arkadaşlarım bunu'il idare 
heyetine verirsek, verirlerse, yani tek olarak il 
idare heyeti vermezse müstesna, ilce vermek sa
lâhiyetini haiz. Ama bizim burada konuştuğu
muz, çatışma olan İcaza veya vilâyetlerde bunu 
nazarı itibara alıyoruz. Yoksa çatışma olmaz
sa ilçe vermiş, il vermiş ehemmiyeti yoktur. Fa
kat çatışma olursa, o zaman il idare heyetininki, 
yani üst makam olan il idare heyetininki, mute
ber olması lâzımgelir kanaatindeyim. Merkez il
çelerde merkez ilçeyi ekarte ettiğimiz gibi bu 
kanunda, diğer ilçelerde de il idare heyeti ekar
te etmek salâhiyetini haiz olmak. Bunun için 
huzurunuzu tekrar işgal ettim. Bu şekilde çok 
muvafık olur, arkadaşlar. 

BAŞKAN -~ Sayın Reşit Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Yüce Mecliste bu madde, konuşu
lurken bir tadil teklifinde bulunmuştum. İlçe 
idare kurullarına aday listesini vermek hakkını 
kanun tanımıştı. Bu kâfi değildir, öyle haller ola
bilir ki, ilçe idare heyeti listeyi vermiyebilir. Bu 
sebeple onun üstündeki il teşkilâtının ela liste 
vermek hakkı burada tasrih edilsin diye teklif
te bulunmuş ve muhterem Meclis de bu teklife 
iltifat göstermiş, komisyon da iştirak etmiş, 
kabul edilmişti. 

Yani il ve ilçe teşkilâtları bu seçimde.aday 
vermek hakkını almışlardı. Senatoya gittiği 
zaman, il ve ilçenin bu verme hakkı üzerinde 
tartışma olmuş, il ve ilçe arasında ihtilâf çıkarsa * 
ve meselâ 2 si birden liste verirse hangisi mute
berdir diye şimdi huzurunuzda bulunan hü
küm. getirilmiş, il ve ilçe aynı zamanda liste 
verdiği takdirde ilçeninki muteberdir den
miştir. Senatodan geldikten sonra, Senato
dan gelen metni görüşmek üzere toplanan 
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Adalet Komisyonunda bendeniz de bulun
dum. Ve işi tetkik ederken, bakanlığın yetkili 
uzmanları da fikirlerini ifade ottiler. Şu ha
kikat ortaya çıktı; aslında bizim Seçim Ka
nunumuzda, şu yaptığımız, elimizin altında 
olan, müzakeresini yaptığımız kanunda kimin 
liste vereceğinin tasrihine lüzum yoktur. Ama, 
Hükümetten böyle teklif gelmiş. Biz de onun 
üzerinde işlemişiz. Senatoya böyle gitmiş. 
Çünkü bir partinin hangi yetkili organının 
Liste vermesi lâzımgelip gelmiyeceği meselesi 
tamamen partilerin içişlerine taallûk eden 
husustur. Bir partinin yetkili organı han
gisidir. O, tüzüğünde tasrih edilir. Yalnız 
Anayasamızın 57 nci maddesinde siyasi parti-
lerin tüzüklerinin demokratik esaslara uy
ması lâzımgeldiği ifade edilmiştir. Demok
ratik esasları ihtiva ettiği takdirde bütün 
partiler kendilerine uygun birtakım sistem
leri kabul edebilirler. Meselâ bir parti di
yebiliriz ki, benim aday listelerimi genel 
merkezim verecektir. Bqr parti diyebilir ki, 
benim aday listelerimi il verecektir. Bir parti 
de diyebilir ki, ilçeler verecektir. Ayrıca bu 
aday listelerinin kesinleşmesi hususunda da bir
takım itiraz hakları olabilir. Tüzüğüne göre 
ilçenin yaptığı listeye il müdahale edebilir. 
İlin yaptığı listeye genel merkez müdahale 
edebilir. Şunu demek istiyorum ki, tamamen 
aday tesbiti ve aday listelerinin verilmesi 
hususları Seçim Kanununda yer almaması lâ
zımgelen ve partilerin demokratik esaslara 
uygun tüzüklerinde yer alması lâzımgelen bdr 
husustur. Şimdi bu böyle olunca bu işin, ya
ni huzurunuza gelen ve sayın komisyonun 
ekseriyetle vermiş olduğu karârını savunan 
sayın sözcüyü haklı görmek lâzım. Yani 
komisyonun fikrini ifade ettiğinden dolayı 
haklı görmek lâzım. Fakat şu arz ettiğim. 
sebeplerden dolayı metnin kabulü tamamen 
usulsüz ve kanun ile partileri bağlıyan ve ar
tık partilerin buna aykırı tüzük dahi yap
masına imkân vermiyen bir hükümdür, doğru 
değildir. Bu itibarla getirilen metnin benim-
senmemesi lâzımgelir kanaatindeyim. Hürmet
lerimle. 

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

rem arkadaşlar; il genel meclisi üyeleri esas 
itibariyle ilçeleri temsil edecek şeklinde tan-
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zim edilmiştir. Ve ilçe (nüfusuna göre sayı
ları ayarlanır. O ilçe idare kurulu, ilçeyi 
en iyi şekilde temsil edecek adayı tâyin et
mekte, elbette ile nazaran daha vukufludur, 
daha salahiyetli olması iktiza eder. Bu ba
kımdan partilerin il genel meclisine üye 
adayı göstermesinde ilçe ve il idare kurulu 
arasında bir ihtilâf olduğundan ilçenin gö
rüşünün benimsenmesi daha demokratik ve 
daha gerçek ve isabetli bir görüştür. Buna na
zaran Senatonun bu tasarıda yapmış olduğu 
değişiklik ki, isimdi komisyonumuz da bunu 
benimsemiştir, isabetlidir. Buna göre oy kul
lanmanızı arz ederim. 

BAŞKA'N — Buyurun Sayın Naci Güray. 
NAÖÎ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem ar-

'kadaşlarım, Senatonun değiştirgesini kaibul 
edecdk «olursak, 804 sayılı Milletve'ki'll'eri Se
çimi (Kanununun 15 nci maddesine mu'halif 'ha-
re'ket etmiş oluruz. ' IBizim, Millet Meclisinde 
ka'bul etmiş loMuğumuz ve 'Senatodan geçureik 
suretiyle 'kesünleışen 1!6 neı madde, Genel (Mec
lis üyeliğinin seçilmesi mevzuunda IMilleltvekil-
leri Seçimi (Kanununun 15 nci maddesine atılf 
yapmaktadır. Şimdi, 'Milletvekilleri 'Seçimi Ka
nununun 15 nci madde'sinıi okursak hakikat ta
mamen meydana çıkacaktır. 

IBu madde der ki; 
«Siyasi partiler aday listelerini ve adayla

rın listede'ki 'sıralarını 'kendi tüzükleri (gereğin
ce secim «çevrelerinde demo'kratik usuller dai
resinde yapacakları yoklamalarla 'oy verme 'gü
nünden önce '35 nci gün itesibit e derler.» Bu de-
mekltir ki, il genel meclisi üyelerinilde ne şelkil-
d'e seçeceklerini ne şekilde hare'ket edeceklerini, 
siyasi partiler kendi tüzükleri ve yoklamaları
na göre tesnit edeceklerdir. Biz Senatonun 
'hükmünü 'kabul edecek olursak, bu S'e-çim Ka
nununun. 15 nci maddesini ve buna atıf yapan 
(bizim îbugün 'ka'bul etmiş 'olduğumuz kanuna 
tamamen aykırı hareket etmiş oluruz. Kaldı 
'ki, 'bu maddenin 2 nci fıkrası da aynen şöy
le der: «'Siya'si partilerin merkezlerindeki yet
kili organları tarafından aday tespit edilebil
mesi ve 'bu adayların listedeki sıralarının tâyi
ni /tüzüklerinde 'bu yetkinin (bulunmasına veya 
rgenel Ikonlgrelerince Ibu (hususta 'karar vermiş 
olmasına 'bağlıdır.» Yani 'bu kanuna 'göre aday 
•tespitlerini ve aday gösterme şe'k'illerini tama-
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men ıo partilere bırakmıştır. Simidi Ibiz 'bunun 
dışında Senatonun kabul etmiş olduğu metni 
'kabul edecek 'Oİursa'k bu kanunun 15 nci mad
desine ve 'bizim yaptığımız kesinleşmiş, bulu
nan Genel Meclis Kanununun 16 nci maddesine 
muhalif hareket etmiş oluruz. (Bu (balkımdan 
Millet Meclisinin geçtirmiş olduğu metin doğru
dur. Senalto Iher halde 'bu kısmı tetkik etmemiş 
veya gölden kaçırmıştır. Senatonun metnini 
'kabul edeceJk olursak çok 'büyük bir İhataya 
düşmüş oluruz. Yüksek Heyetinizden istirha
mım Millet Meclisi 'metninin aynen 'kalbul edil
mesidir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Senatonun değiştlrigesi ile ve 
iPçe parti mer'kezlerl tarafından verilen aday
larda çelilşm'e olunsa ilçenin vermiş 'Olduğu lis
tenin makbul olunacağına dairdir. Şimdi se
çim listesi verelbilmelk için il olsun, İlçe olsun 
'bir denemeye is/tinadedeceğlnden e'vvelâ, ünite
ler il genel seçiminde ilçeler olduğuna göre ilçe 
'kendi çevresi içinde yapacağı denemenin neticesi
ni ilçe seçim kuruluna bildirecektir. İlçe seçim 
kuruluna 'bildirilen îbu d'eneme neticesini iller 
ayrıca vermiyeceğinden 'bir çelişmenin 'olması 
varit değildir. Çünkü il ayrı, ilçe ayrı birer 
liste verir, diye bir 'kayıt yoktur. 'Madem iki, 
(bir denemeye isltinadedeee'ktir. İlçeler de 'birer 
ünite 'olduğuna ıgöre, 'her ilçe kendi denemesini 
'bildirecek adayım 'budur diyece'k »ve ondan. ,sfon-
ra il 'bunu vermek duruımunda olamıyaçalı'tır. 
Bu itibarla 'bir 'çelişmenin mevzuuba'hsolması 
varit değildir. IBü vehimden tbaşka 'bir şey de
ğildir. (Bunu îkalbul etmek haşiv olur. 

İkinci bir cihet : Şayet ilçe denemesini yap
mazsa, 'bildirmezse münfesih olursa, veya her 
'hangi 'bir. sebeple liste 'bildirmezse, 'O vakit an
cak vazife ile düşer. İl o zaman bir liste ve
rir ki, yine bunda da çelişme mevızuubahsıola-
maz, ışu 'halde 'bizim 'bir vehim üzerine, Sena
tonun yapmış olduğu değiştirmeyi ika/bul etme
mize imkân yoktur, arkadaşlar. (Sonra ikinci 
'bir cihet evvelce Millet Meclisi tarafından Yük> 
sek Heyetiniz 'tarafından kalbul 'edilmiş olan 
metnin gerek partiler yönünden ve 'gerekse Se
çim Kanunu yönünden evleviyetle kabulü za
ruri •görülmektedir. Binaenaleyh, Sena/tonun 
değişikliğine iltifat edilmemesi zarureti vardır. 
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Eskiden kabul 'etmiş (olduğumuz ve Heyetinizce 
de ta*svilbedilm iş »olan ım'etin üzeninde ısrar edil
mesini arz eder, Hürmetlerimi sunarım. 

'BAŞKAN — 'Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU «SÖZCÜSÜ MUS

TAFA UYAR (İzmir) — .Muhterem arkadaş
larım, fbir arkadaşımız merlkez ilçelerini 'misal 
gösterdi. ıMerkez ilçeler imülki istiklâli >olmı-
yan, -mülki taksimatı 'bulunımıyan kemdi işlerimi 
kolaylaştırmak (bakımından kurulmuş olan, iti-
'bari ilçelerdir. Merkez 'ilçelerinde yapılacak 
olan yoklamalarda ilin nezaret ve murakalbesi 
altında olacaktır. İBinaenaleyih 'itibari ilçelerle 
mülki ilçeleri birbirine karıştırmamak ve birini 
diğerine misal göstermemek icabeder. 

Ayrıca validen başka kaymakamı var mı.? 
Yok. 'Şu iha'lde ımülki 'bir iti'bar'i ilçesi yoktur, 
vilâyettir 10. Anayasaya aykırılık olamaz. Çün
kü 'her parti Ikendi -tüzüğüne 'göre, demokratik 
usullerle adaylarını teslbiit edecektir. 

Naci Güray arkadaşımız Seçim Kanununun 
15 n-ci 'maddesini okudular, ıç'ok t'e'şeklkür ederiz. 
Komisyonun fikrini desteklemiş oldular. Ne di
yor 15 nci madde, «Her parti, seçim çevresinde 
yapacağı yoklamalar neticesinde, elde edilen, 
tesbit edilen adayları bildirecektir.» İl genel 
meclisi seçimlerinde seçim çevresi neresidir, ar
kadaşlar? İlçelerdir. Her ilçe müstakil bir se
çim çevresidir. Şu halde, ilçelerde mutlak su
rette ayrı ayrı yoklama yapılacak ve adaylar 
tesbidedilecektir. Bunu da ilçe yapacak ve bil
direcektir. (A) ilçesinde yapılan bir yoklama
nın neticesini (A) ilçesinin filân partinin ilçe 
başkanı seçim kuruluna bildirdikten sonra, eğer 
bu listenin içerisine il başkanının arzu etmedi
ği filân şahıs girmedi diye veya ilin arzu ettiği 
falan şahıslar bu listeye alınmadı diye, il ken
di keyfine göre bir liste tanzim eder. İlçe seçim 
kuruluna verirse bunu kabul mü edeceğiz ? Nasıl 
olurda böyle bir şey demokratik zihniyetle bağ
daşır? Olmaz. Seçim Kanununun 15 nci maddesi, 
Naci Giray arkadaşımızın okuduğu 15 nci mad
de, her seçim çevresinde yoklamanın yapılaca
ğını emretmektedir. Seçim çevresi ilçedir ve 
ilçede yoklama yapılacaktır. 

Bilgin arkadaşımız eğer ilçe teşkilâtı mün
fesih ise veya yoksa dediler. Bunu dördüncü 
madde cevaplandırmaktadır. Bu takdirde, her 
hangi bir ilçede,* her hangi bir partinin teşkilâ
tı yok ise veya münfesih olmuş ise o ilçenin ge-
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nel meclis üyesi adaylarını il idare kurulu bil
direcektir. Demin de arz ettiğim gibi, biz daha 
evvel ana fikri burada kabul etmişiz, demişiz 
ki, merkez ilçelerinde listeyi il idare kurulu ve
recek, diğer ilçelerde ilçe idare kurulu verecek. 
Ana kaide bu. Millet Meclisi olarak bunu biz 
vaz'etmişiz. Bu kaideyi kabul etmişiz. Ayrı 
ayrı liste vermek salâhiyetini, hakkını tanımı
şız onlara. Ama, bunu biraz daha genişletmiş 
Senato, bir ihtimali nazarı dikkate almış olmaz, 
bu ihtimal. Biz de durduk bunun üzerinde. Böy
le bir çelişme «olmaz. Ama, ben senin üstünün, 
ilin, parti bakımından seni daima murakabe et
meye hakkım vardır diye bir çelişmezlik olur; 
şahsi ve indî mülâhazalar hâkim olur. İlçenin 
yaptığı yoklamayı hiçe saymaya kalkar, kendisi 
ayrı bir liste vermek teşebbüsünde bulunur diye, 
bu mahzuru önlemek için biz, Adalet Komisyo
nu olarak Senatonun yapmış olduğu bu değişik
liği benimsemiş bulunuyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlar, bu genel meclis seçimlerinin yokla
malarının 35 gün evvel yapılacağı hususunu ka
nun emretmiştir* Arkadaşlar bu hususu burada 
dile getirdiler. Bu yoklamaların yapıldığı za
manlarda, 35 gün evvel yapılan yoklamalarda, 
muhakkak il idare kurulu tarafından bir za
tın bulundurulması gerektiğini ve öteden be
ri de bulundurulduğunu görüyoruz. Bu yokla
malar yapıldığı zamanlarda orada nezaret eden 
arkadaşlar, seçimleri kazanan yeteri kadar asıl, 
yeteri kadar da yedek üyelerin ismini alırlar. 
Bunu da il idare kurulu olarak, bütün ilçelerde 
kazananların isimlerini il seçim kuruluna veri
yorlar. Kanun da bunu âmirdir. 

Yalnız, şurasını işaret etmek istiyorum ki, 
komisyon sözcüsü arkadaşımız, şimdi orada 
yoklama yapıldığı zamanlarda il idare kurulu 
bu listeyi verdiği zaman eğer istediği veya iste
mediği bir adam olursa, bunun ismini vermez
se, buyurdu, öyle anladım ben. Belki de yan
lış anladım. îl idare kurulu, başkanın isteme
diği bir adamın ismini verir veya vermezse, bu
nu il yaparsa, ilçe başkanı yapmaz mı? Halbuki 
bu yoklamalar ilçede yapıldığı zamanlarda, de
di - kodusu ilçede olur, ilde olmaz. İkilik, grup
laşma, hizipleşme varsa ilçede olmuştur. Eğer 
ilçe bunda bitaraf hareket etmiyecek olursa, 
üst kurul olarak ilin bitaraf hareket etmesi mu-
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hakkaktir. Ve bitaraf hareket edecektir. Hem 
üst kuruldur, hem de onu kontrol etmek için bir 
arkadaşını memur olarak göndermiştir. Bugün 
yoklamalar orada yapıldığı zamanlarda bu işin 
daha sıhhatli olması için, bunun her hangi bir 
dedikodu veya her ihtimale karşı ne olur ne ol
maz kabilinden il idare kurulunun listeyi ver
mesi daha uygundur. Çünkü il idare kurulu on
lara nezaret eder. Yoklamasını yaptırır, dediko
dusunu, hizipçiliğini hepsini öğrenmiş olur, ar
kadaşlar. Eğer ilçe liste vermezse, veya bir ih
timal, ihmal eder, belki istemediği bir adam 
olur, olmaz böyle bir şey ama, belki olur her şey 
varittir, istemediği bir adam kazanırsa veya is
temediği bir adam olursa, bunun için ihmallik 
yapar, yahut listeyi vermez diye bunda tereddü
de düşmemek için en doğru ve sıhhatli yol, il 
idare kurulunun bütün kazalarının listelerini 
seçim kuruluna vermesi daha uygundur, takdir 
zatıâlilerinizindir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerinde yeten kadar milletvekili gö

rüş ve temennilerini belirtmiştir. Konuşmaların 
yeterliğinin oya arzını saygılarımla rica ederim. 

Eskişehir 
Oelâlettin Üzer 

Muhterem Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız konu aydınlanmış

tır. Kifayetini arz ederim. 
Amasya 

Kesat Arpacıoğlu 

BALKAN — Yeterlik Önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, komisyonumuz dördüncü maddeyi, 
(Cumhuriyet Senatosunun metnini aynen benim
semiştir. Bu benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 25 o karşı 
59 oyla benimseme kabul edilmiştir. 

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

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adlan alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu ra
kamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâhir 
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o çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşınca
ya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayrı
mı yapılmaksızm en büyükten en küçüğe doğnı 
sıralanır. îl genel meclisi üye tamsayısı kadar 
asıl üyelikler, bu payların sahibi olan partilere 
ve bağımsız adaylara rakamların büyüMük sıra
sına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit ra
kamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler* aşa
ğıdaki şekilde tesbit edilir : 

İlçe seçim kuruluna verilen aday listelerinde
ki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları 
il genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas 
olur. 

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

Seçim tutanakları ilçe seçim kuralları tara
fından verilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl 
üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir sure
tini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir 
suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu
nun. kapısına astınr. 

D) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) 
bendleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. Siya
si partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üye
liğe seçilenlerden sonra gelen addan itibaren sıra 
ile tesbit olunur. 

E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşa
lınca, o yer için ancak o siyasi partiye mensup 
yedek üye oy sırasına göre davet edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Senatonun 9 ucu 
maddesini aynen benimsemiştir. Söz istiyeıı ar
kadaşımız var mı? Yok. Benimsenen C. Senatosu 
metnini kabul edenler... Etmiyneler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylamalara katılmıyan arkadaşlarımız 
oylarını lütfen kullansınlar. 

EK MADDE .14. — Bu kanunda özel bir hü
küm. bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkındaki Kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Benim
seme hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
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Benimsenen C. Senatosunun ek 14 ncü mad

desini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.' 

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

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler 
için yarı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renk
te oy sandıklan, sandık seçmen listelerinin ayrı 
nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

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

önce köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, sonra. 
köy ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri, daha sonra belediye meclisi üyeleri ve 
belediye başkanları ve en sonra da il genel mec
lisi üyeleri seçimlerine ait sayını ve dökümler ya
pılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Bu be
nimseme hakkında söz istiyen arkadaşımız var 
m i t Yok, Benimsenen metni oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etıııiyeııler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İH Mart 1829 tarihli İdarei 
ITmumiyei Vilâyat Kanununun, değişik İO'A ncü 
maddesi ile .105, 106 ve 125 imi maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 105. —*- İl genel meclisine üye seçile
bilmek için : 

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

dan. heri il dâhilinde ikamet etmek, 
• ). 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Tüi'kçc okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izin

siz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bulun
mamak, 

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

7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan 
fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giy
memiş bulunmak, 

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

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

10. Halen il dâhilinde özel idare hizmetle
riyle ilgili bir iş için özel idare ile mukavele ak-
detmemiş veya taahhüt altına girmemiş veyahut 
•bu gibi şahıslatın ortağı, kefili veya bu cihetler
den borçlu bulunmamış olmak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 ııci bendlerde belirtilenler affedil
miş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemez
ler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz 2 ııci maddeyi 
105 ııci maddeyle beraber Cumhuriyet Senatosu
nun metnini benimsemiştir. Söz istiyen t Yok. 
Benimsenen ikinci maddeyi 105 ııci madde ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen üste
lerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 41 ııci 
ınaddesinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber 
Yüksek Seçim Kumlu tarafından Türkiye ve il 
radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde seçmen lis
telerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı" 
ve indirildiği tarihler ve itiraz müddetleri, yayın
lanacak bildirilerle halka duyurulur. 

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

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun geçici 1 ııci maddesini aynen benim
semiştir. Benimseme hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı? Yok. Benimsenen maddeyi oyunu
za, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü 
maddesinin 1 ııci fıkrasında filigranlı zarf ve kâ
ğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair 
olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel 
meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulan
maması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun geçici 2 ııci maddesini aynen be
nimsemiştir, Benimseme hakkında söz istiyen ar-
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kadaşımız var mı?. Yok. Benimsenen maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu döneme mahsus ol
mak üzere il genel meclisi üye seçimleri için seç
men kütüklerinin yakılmasına 1 Ekim 1963 tari
hinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar'günü oy 
verilir. Bu dönemde seçilecek il genel meclisi üye
lerinin kanuni görev süresi, 1967 yılının Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisna 1961 tarih ye 298 sayılı Seçimlerin 
temci hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın
daki Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasında
ki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun geçici 3 ncü maddesini aynen benim
semiştir. Söz istiyen arkadaşımız var mı?. Yok. 
Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasalının müzakeresi 
bitmiştir. Ancak, Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ek 3 ncü madde Meclisimizce benimsen-
mediği için Karma Komisyonda görüşülmesi icab-
etmektedir C. Senatosundan ve Millet Meclisin
den müteşekkil bir Karma Komisyondan ; her 
iki Meclisten 6 şar kişiden teşekkül edecek Kar
ma komisyonda ek 3 ncü maddenin görüşülmesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 3 ncü madde kurulan 
Karma Komisyona havale edilmiştir. 

8. — Belediye Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına ve 5669, 6424, .6553, 7363 sayılı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edime Milletvekili tlhami Ertem'in, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tekifl ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyona ra
poru. (M. Meclisi 1/427, 2/191, 2/336; C. Sena
tosu 1/266) (S.Sayısı : 286 ya 1 nci ek) (1) 

(1) 286 ya 1 nci elç S, Sayılı basmayanı tu
tanağın sonundadır* 
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BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcü ve Kâ

tibi Mustafa Uyar arkadaşımızın bir teklifi var
dır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan ve 

basılıp dağılmasından 48 saat geçmemiş olan Be
lediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve il
gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının gündemde bulunan diğer işlere takdi-
men ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu 
Sözcü ve Kâtibi 

îzmir 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN —• Adalet Komisyonu Sözcüsü Mus
tafa Uyar arkadaşımızın önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosunun yazısını okutuyorum. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 8 . 7 . 1963 gün ve 4957 - 25162 «ayılı 
yazınıza karşılıktır: 

Belediye Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 17 . 7 . 1963 tarihli 95 ncd Birleşiminde 
değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunul
muştur. Arz ederim. 

Saygılarımla 
Suıad Hayri Ürgüplü Y. 

îhsan Hamit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Meclisimizin Adalet Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Kanununda deşiğiklikleı- yapılma

sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in 1580 sayılı Belediye Kanununun 76,89,91 
ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ve C. Senatosu îçel Üyesi C. Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 
5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırıl-
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masına dair kanun teklifi C. Senatosunun deği
şikliği ile birlikte Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi : 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 1580 
sayılı Belediye Kanununun C. Senatosunun- de
ğişen maddeleri .arasında yer alan : Madde 1, 
ek madde 1, ek madde 3, ek madde 4, ek mad
de 9, ek madde 10, ek madde 12, ek madde 15, 
ek madde 16 ile madde 3,24,26,45,53,61,90,91,92, 
93, madde 4, geçici madde 1, geçici madde 
2 ve geçici madde 3 ncü maddesinde C. Senato
sunca yapılan değişiklikler de Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Ek madde 11 in, O. Senatosu Geçici Komisyo
nunca ' müzakere edildiği esnada gerekçesinde 
(üslûp ve terim birliği sağlamak için «siyasi» 
kelimesi eklenmiş ve «günü» kelimesi kaldırıl
mıştır) denmek suretiyle bu maddede yalnız 
bu şekilde iki kelimedeen ibaret bir değişiklik 
yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen madde me
tin olarak (lecici Komisyon tarafından kaleme 
alınırken (sonucunda tutanakların iptaline karar 
verildiği takdirde, yeniden yapılacak, döküm, 
sayım ve hesap) kelimeleri noksan yazılmak sure
tiyle hem maddenin mânası değişmiş ve tatbik 
kabiliyetini kaybetmiş ve hem de Komisyonun 
maksadının dışında bir şekil almış olduğundan bu 
madde Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkan V. 
Denizli Erzurum 

Madde 3, 94, 4 ncü maddelerin N. Diler 
benimsenmesine muhalifim. 

H. Oral 

Bu rapor Sözcüsü ve Kâtip Bu rapor Sözcüsü 
İzmir İstanbul 

3,92,4 ncü maddelerin S. Vardarlı 
benimsenmesine muhalifim. 

M. Uyar 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Araş 
Konya 

S. Aytan 

Kars 
L. Aküzüm 

Kayseri 
M. Göker 

Adıyaman 
Â. Atalay j 
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Başkan — Maddeleri okutuyorum. Benimse

nen ve benimsenmemiş olanlarını ayrıca arz ede
ceğim. Bunlar dışında kalan maddeler Cumhuri
yet Senatosunca aynen kabul edildiğinden ke
sinleşmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun 1 nci madde met
nini okutuyorum. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisi üyeleri 
seçiminde nispî temsil ve belediye başkanları 
seçiminde çoğunluk usulü uygulanır. 

Her iki seçim, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, 
genel oy sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun metnini benimsemiştir. 

Söz istiyen arkadaş varmı? Yok. Benimse
nen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir ya
pılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Tem
muz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tari
hidir ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan 
gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce 
her hangi bir sebeple boşalması veya belediye 
meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesin
den sonra meclis üye tamsayısının yarısına 
düşmesi hallerinde belediye başkanı, belediye 
başkanının her hangi bir sebeple boşalması ha
linde de belediye başkanvekili derhal durumu 
mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildir
meye mecburdur. 

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

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

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

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu
nun metnini aynen benimsemiştir. Benimseme 
hakkında söz istiyen arkadaşımız var mit 
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Yok- Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine' sa
hip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve 
belediye başkanlığına adaylığını koyabilir. 

İl belediyeleri ile merkez iliğe dahilindeki' 
belediyeler için siyasi partilerin idare ku
rulları, ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki 
belediyeler için ilçe idare kurulları o seçim 
çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar bele
diye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı 
için aday gösterebilirler. Parti teşkilâtı bu-
lunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi 
il idare kurulunundur. İlçe belediyeleri ile 
ilçe dahilindeki belediyeler için il ve ilçe idare 
kurulları tarafından ayrı listeler halinde 
aday gösterildiği takdirde ilçe idare kurulu 
tarafından verilen liste raueberdir. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göster
miş bulunun siyasi partilerin aday göster-

' m ek yetkisini haiz bulunan organlarına, ilçe 
seçim kurulu tarafından, eksiklerin derhal 
tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden iti
baren 2 gün içinde eksik kalan 'adaylıkları 
doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bu 
seçim çevresinde seçime katılma hakkını kay
beder. 

Adaylık için oy verme gününden Önceki 
tiO ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat, ilçe seçim 'kurulu başkanlığına 
adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz 
bulunulduğunu belirten bir yazı il o yapılır. 
Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı, mü-
raeaatin alındığına dair adaya veya siyasi 
partiye bir belge vererek mü/racaatleri bel
denin özelliğine göre halkın en iyi şekilde 
duyabileceği tarzda geçici olarak ilân eder. 

İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında 
yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya 
niteliklerde bir eksiklik veya aykırılık gör
dükleri takdirde durumu en çok 2 gün içinde 
müracaat sahiplerine ve siyasi partilere duyu
rurlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından iti
baren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca ?.n 
geç 2 gün içinde karara bağlanır. 

19.7.1963 O :İ 
İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde iİ 

seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim ku
mlu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin 
olarak karara bağlar. 

Siyasi partilerin .-aday listelerinde, yapı
lan itiazlar üzerine, eksiklik husule geldiği 
takdirde, ilçe seçim kuırulunun tebliğinden 
itibaren 2 gün içinde bu eksiklikler tamamla
nır. Aksi takdirde, siyasi partiler o seçim 
çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder
le*. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim 
kurulları bütün adaylıklam oy verme günün
den önceki 20 nci gün ilân ©der. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan is
tifa seçim sonuna kadar nazarı itibara alın
maz. Ancak, bu gibijler seçilmiş bulunur
larsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine 
kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılır
lar. ölüm halinde dahi aynı şekilde hare
ket edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu
nun metnini aynen benimsemiştir. Benimseme 
hakkında söz dstiyen arkadaşımız var mı?. 
Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin 
ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde he
saplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların adlaırı altalta ve aldıkları 
muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu 
rakamlar önce bire, sonra üçe., ilâahir o çev
renin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşınca
ya kadar bölünür. Elde edilen paylaır, siyasi 
parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten en 
küçüğe doğru sıralanır. Belediye meclisi üye 
tamsayısı kadar asıl üyelikler bu payların 
sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız aday
lara, rakamların büyüklük sırasına göre tah
sis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit 
rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar ara
sında adçekme suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler 
aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 

İlçe secim kuruluna verilen aday listele-
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rindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin 
kazandıkları belediye meclisi asıl üyelikleri
nin tesbitinde esas olur. 

O) (A) ve (B) bendlerinde 'söz konusu iş
lemler açık olarak yapılır ve »adaylarla mü
şahitler hazır bulunabilirler. 

Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları ta
rafından verilir. 

îlçe seçim kurulu başkanı, belediye mec
lisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tuta
nağın bir suretini o seçim çevresinde derhal 
ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile 
ilçe seçim kurulunun kapısına astırır. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye 
adayı kadar yedek üye adayı da göstermek 
zorundadırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy pusluları 
üzerinde bir çizgi ile ayrılır ve vasıfları da 
belirtilir. 

E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve 
(C) bendleri hükümleri ayrı olarak uygula
nır. 'Siyasi partilerin kazandıkları yedek üye
ler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen ad
dan itibaren sıra ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C|. JSanatq-
sunun kabul •ettiği metni aynen benimsemiş
tir. Benimseme hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı? Yok. Benimsenen maddeyi oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşımız 
varsa . oylarım kullansınlar. Açık oylamaya 
katılmayışın yoklamada yok gibi olduğunu da 
hatırlatırız 

EK MADDE 10. —- İlçe seçim kurullarınca 
sandık kurullarından gönderilen belediye baş
kanı seçimine "ait tutanaklar birleştirilerek en 
çok oy almış olan aday belediye başkanı se
çilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim 
kurulu tarafından tutanağı verilir ve ilçe 
seçim bundu başkanı bir suretini o seçim çev
resinde derhal ilân ettirir. Bir suretini de bir 
hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına'as
tırır. ' ! • . 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu
nun ek 10 ncu maddesini aynen benimsemiştir. 
Benimseme hakkında söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 
ek 11 nci maddesini, raporunda belirttiği mu
cip sebeplerle benimsememiştir. Bu benimse-
memeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Benimsenmeme kabul 
edilmiştir. Madde Karma Komisyona verile
cektir. 

EK MADDE 12. — Hesaba katılan, katıl
mıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sa
yım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve se
çimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim 
kurulları başkanlığınca 6 ay süre ile saklanır 
ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği olmadıkça 
hiçbir yere gönderilemez. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir 
listesi ile belediye başkanlığına seçilen şahsın 
adı ilçe seçim kurullarınca ilânından sonra 
ayrıca mahallin en büyük mülkiye amirine ve 
belediyeye verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun ek 12 nci maddesini aynen be
nimsemiştir. Söz istiyen? Yok. Benimsenen 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

EK MADDE 15. — Bu kanunda özel bir 
hüküm bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunun bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri 
belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları 
seçimlerinde de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun ek 15 nci maddesini aynen be
nimsemiştir. 'Benimseme hakkında söz istiyen? 
Yok Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE 16. — Memur iken veya ev
velce memuriyette bulunmuş olanlaırdan bele
diye başkanlığına seçilenlerin, belediye baş
kanlığında geçen hizmet süreleri (her türlü 
özlük ve emeklilik haklarının hesabında naz$rı 
itibara »alınmak suretiyle) memuriyette geç
miş sayılır. 
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Emekli iken belediye başkanlığına seçilen

lerin emekli maaşları (kesilmez. 
Sigortalı işçi iken belediye başkanlığına 

seçilenler sigorta pirim ve aidatlarını ödedik
lerinde sigortalı olmaktan doğan bütün hak
ları devam eder. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
' Senatosunun ek 16 ncı maddesini aynen be
nimsemiştir. Benimseme hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Numanoğlu-

ALÎ BARAN NUMANOĞ-LU (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, çok aziz arkadaşlarım; beledi
ye başkanlarının halk tarafından re'sen seçilmesi 
dolayısiyle belediye meclisi vesayetinden, belediye 
reisliğinin kurtarılması şayanı şükrandır. Ancak, 
ek 16 ncı maddede tanınan temdnat haklarına bir 
ek maddenin veya bendin ilâvesi gerekirdi. Ben
deniz, sayın senatör arkadaşlarıma bunu arz ve 
izah etmiştim. Bu husus Senatoda görüşüldü, her 
nasıİsa komisyonda bir reyle reddedildi. Mevzu 

f,şu : Belediye reisleri, acaba bugünkü tadil edilen 
Seçim Kanununa göre teminat altında mıdırlar, 
değil midirler? Bence değildirler, muhterem ar
kadaşlarım. Halk tarafından seçilen belediye rei
sinin, seçildikten sonra Meclisçe ödenekleri iesbit 
edilecektir. Seçilen belediye reisinin ödeneği bele
diye meclisince 300 - 400 lira gibi cüzi bir mik
tarda tesbit edilirse ister istemez muhtar bir ida
renin başı olan halk tarafından seçilen belediye 
reisini 61 ve 76 ncı maddelerdeki tasarruflarına 
belediye meclisi yanaşmadan doğrudan doğruya is
tifaya zorlayıcı 3 ncü bir madde gibi kullanabilir. 
Bu sebeple belediye reislerinin ödeneklerinin ta
banının tesbitinin bir zaruret olduğunu .-ırz et
mek isterim. O da «Belediye reisleri ödenekleri il 
merkezlerinde, 5, dlçe merkezlerinde 10 ve diğer 
belediyelerde 14 dereceden memur maaşlarından 
aşağı olmamak üzere belediye meclislerince tesbit 
edilir.:» hükmünün konması zaruri görülmektedir. 
Eğer bu hüküm konmazsa, belediye reisleri lanse 
edilememiş olur. Ek 16 ncı maddede mevzırabahs-
edilen, memuriyetten gelen veya evvelce memuri
yette bulunmak suretiyle belediye reisliğine seçi
lenlerin belediye reisliğinde geçen süreleri memu
riyetten sayılır mealindeki hükmü, belediye reisi 
alacakları teminat altına almaktadır. Bunda ta
mamen beraberiz. Bu maddeyi Senato kabul et
miştir, bütün arkadaşlarımızın da kabul etmesini 
arz ve istirham ederim. Diğer bir yönden, diğer 
bir teminat meselesi olan, dolayısiyle de kalifiye 
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belediye reisleri seçilmesine yönelten, emekli me
mur iken belediye reisi olanların emekli maaşları
na halel gelmez hükmü de hakikaten yerindedir. 
Senatör arkadaşlarımızla bunu da görüştük. Ken
dilerine teşekkür ederim, onlar bu iki maddeyi ka
bul ettiler. Ama gelelim; belediye reisleri, ödenek
leri dolayısiyle maddi yönden belediye mecl'si ve
sayetinden asla kurtarılamamışlardır. Bu, tatbi
katta çok mahzurlar doğuracaktır. Binaenaleyh, 
bu maddenin geri çevrilmesiyle bu hükmün de 
konulması için T. B. -M. M, olarak bu maddeye 
karar verilmesini arz ve teklif edeceğim. Lütfen 
bu maddeyi tamamen kabul etmemenizi, belediye 
reislerinin mutlak surette teminat altında çalışa
bileceklerinin mümkün olabileceğini arz etmek
ten ibaret idi. Hürmetlerimle. 

. BAŞKAN — Sayın Ertem. 
'İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhteıvm ar

kadaşlarım, belediye başkanlarının ödeneklerinin 
Meclisçe tâyin edilmesi meselesinde, kanunda bun
lar için bir taban miktar tesbitine memleketimi
zin şartları ve belediyelerin hususiyetleri el ver
mez. Bu tarzdaki bir madde ölü olarak kalır. Kal
dı ki, belediye meclisi, belediye başkanına ödenek 
takdir ederken, belediye başkanının aldığı ödenek
le geçinmesi esasını dikkate alacağı, o beldenin hu
susiyetlerini ve belediye bütçesinin yekûnunu he-
sabedeceği tabiîdir. Eğer bunun dışına çıkar da bir 
belediye, meclisi sırf belediye reisini oradan uzak
laştırmak için, bugüne kadar belediye başkanları
nın almış oldukları ödeneğin dûnunda bir ödenek 
tesbit ederse ve memleketin hususiyetlerine, e bel-' 
denin bütçesine uygun olmıyan çok küçük bir 
meblâğı kabul ederse, bu tarzı hareket, maksat 
bakımından iptale uğramaya mahkûmdur. Bina
enaleyh,. bu tarzda hareket edildiği takdirde be
lediye başkanı Danıştaya dâva açar. Esas bakı
mından bu alman kararın kendisini bu /erden 
uzaklaştırmak maksadiyle alındığını, yoksa şim
diye kadar belediye teamüle göre belediye baş
kanına şu miktar ödeneğin verildiğini ve bu 
memleketin hususiyetine göre de şunun şu kadar 
olması lâzımgeldiğini ileri sürerek belediye mec
lisinin aldığı bu kararını iptal ettirir. Ve idari 
kaza da buna imkân vermektedir. Binaenaleyh, 
miktarda tabanın tesbiti sureti katiyede bir kıy
met ifade etmez. Şu açıkladığım durum karşı
sında eğer belediye meclisi, kasıtlı şekilde bele
diye başkanının ödeneğini düşürürse, belediye 
başkanı da Danıştaya müracaat ederek bu kararı 
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maksat bakımından iptal ettirir. Binaenaleyh, 1 
böyle, bir miktar tesbitine ihtiyaçolmadığı kana- I 
atilideyim. Arkadaşlarım mahzurunu soruyor
lar. Bu mahzur kıymet ifade etmez. Meselâ, Sa
yın Numanoğlıı dediler ki, miktarı -tesbit edelim. 
Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'da vilâyet, İz
mir'de vilâyet; Adana'da vilâyet, Hakkâri'de vi
lâyet, Samsun'da vilâyet. Kaza olunca, İdil'de I 
kaza, Lalapaşa'da kaza. Ama buna mukabil Ka- I 
rabük'te kaza./. Taısus'da kaza... Binaenaleyh, I 
bunlar arasında o kadar büyük fark vardır ki, 
böyle bir tabanın tesbiti mümkün değildir. Ar- I 
kadaşlarım, buna rağmen, illâ bir taban konma- I 
sini isterlerse, bunun bir miktar olması şekliyle I 
değil doğrudan doğruya, belediyenin hususiye- I 
tine, o beldenin hususiyetine yakışır tarzda icab- I 
eden ödenek konulur, gibi umumi bir tâbir gi
rebilir. Bu da demin arz ettiğim iptal, dâvasına I 
maksat bakımından daha vuzuh verebilir. I 

Hürmetlerimle. I 
* i 

BAŞKAN — Buyuran, Sayın Numanoğlıı. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) 

Muhterem :atrktadaşlarım, Sayın llhami Ertem I 
arkadaşımın, belediye reisleri ödeneklerinin I 
Meclis tarafından dûn bir şekilde takdir edil- I 
diği takdirde, kanun yolu açıktır, sözünü ka- I 
bul etmiyorum. 1580 sayılı Belediyeler Kanu- I 
nunun 73 ncü maddesinde, ancak ve ancak be- I 
lediye meclislerinin kararlarına ilgililerin ve I 
dolayisiyle belediye reislerinin itiraz hakkı var. I 
Var ama, bu da kanunen teyidedihniştir. 1 
Şimdi şunu soruyorum Sayın llhami Ertem ar- I 
kadaşımıza; belediye reisleri tek dereceli seçil- I 
di, Meclis vesayetinden, manevi bakımdan, te- I 
minat altına alındı. Ama 'seçildikten sonra I 
belediyeye geldi. Bütçe ile aylık ödeneği tesbit I 
edilecek, ımevselâ 400 lira dendi. Evvelce de 3 000 
lira almıyordu, 2 000 lira alınıyordu. Bunun I 
kıstası kanun maddelerinde yazılı değil. Neşe- I 
kilde Devlet Şûrasına gidecek, bunun hükmü I 
yok. Ancak şu olabilir; bin lira tesftrit edilirde I 
3 ay, 4 ay geçtikten «sonra 400 liraya indirilirse, I 
bunun, bir hissî sebepten ileri geldiği hususun- I 
da Devlet Şûrasına müracaat etmek kabil ola- I 
bilir. Ama kanuni mesnedi yoktur. Bu da ancak I 
2 - 3 senekle çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Türkiye'de I 
67 il, 553 ilçe, 203 bucak ve 201 adedde diğer 
belediyeler vardır. Bu belediyelerden 100 lira 
ödenek alanlar İzmir'de, Adagine, Konya'da Bis- | 
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mil ve buna ilaveten de 5 'belediye vardır. Niğ
de'de demekki 7 belediye (başkam 100 lira ödje-
nek almaktadır. 150 lira ödenek alan belediye bas
ılanlarının bulunduğu belediyeler Muğla'nın Pişi, 
Afyon Karahisar'm, Bayar, Bitlis'in Mukki, Di
yarbakır'ın Kulp, İzmir'in Candarlı, Aydın'm 
Burhaniye, Sivas Vilâyetini Doğanşark, Niğde'nin 
Altmhisar, ve Gelveri belediyeleridir, bunun 
adedi de dokuz, etti 16. İkilyüz lira ödenek ve
ren belediyeler 23 tane; 250 lira ödenek veren
ler de 53 tane. Nazarlarınızdan kaçmamıştır 
zannederim. Belediye reisleri 100 lira ödenekle 
çalışmaz. Yanındaki odacısının kadrosu 200 li
ra, muhasibinin ise 25 lira asli maaştır. Bunlar, 
gayet samimî arz edeceğim, «Ben para almadan 

^belediye reisliği yaparım.» diyen muhtterem ki
şilerdir. Bu bakımdan elde mevcut 1024 beledi
yeden 98 i 300 liradan az_, başkana ödenek veren 
belediyelerdir. Muhterem llhami Ertem Beyefen
diye şunu arz etmek isterim ki, yedi sene beledi
ye reisliğinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak, 
ne İstanbul Belediye Reisinin maaşını aşağı in
dirmek, ne Ankara Belediye Reisinin ödeneğini 
aşağı indirmek diye bir teklifimiz yok. Ancak 
suistimal edilecek ve her türlü siyasi tesirlerden 
kaçınılmasını temin edecek bir hüküm lâzım, id
diamız şudur ki, belediye reisi olan yani seçilen 
zat, belediye meclisince ödeneği 300 lira da tak* 
dir edilebilir, 400 lira da takdir edilebilir ve 
istifaya zorlanır. Kabul buyurulacak 61 ve 76 
ncı maddelerden başka, gensoru hakkından baş
ka, Meclise böyle bir tasarruf daha tanımış ola-
caksıniz._ Tatbikat bunu gösterecek muhterem 
arkadaşlarım. Onun için dedik ki, diğer beledi-
yerlerde köy belediyelerinde 14 ncü de
recedeki karşılığı brüt 300 liradan aşağı 
olmamak kaydı ile bir taban koyalım. 
Bu tabanı Meclise bırakalım ve bu suretle 
de belediye reisliğine adaylığını koyacak kim
seler okur yazar ve kalifiye insanlar olsun. Tah
sili kabul etmediğinize göre, hiç -olmazsa, maddi 
teminatı olan ödeneğini kabul ettiğimiz takdirde, 
düşünecek, ben memurum, hem belediye ve hem 
de beldeme hizmet etmek isterim ama oraya git
tiğim zaman, bugün 60 lira asli maaş alıyorsa, 
ben orada ne alacağım diye düşünecektir. Ken
disi çoluk çocuk sahibidir, ama memlekete de, 
hizmet etmek istiyecektir. Fakat onun karşısına 
çıkar, ödeneğini meclis tâyin, edecektir dediği
niz zaman asla bu işi. kabul edip gitmiyeçektir. 
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Çünkü orada politika kokusu vardır. Orada hiz
met kokusu değil, politika kokusu olacaktır, dü
şürme olacaktır. 3 2 veya 5 ay sonra belediye 
reisinin, 61 ve 73 ncü maddeler haricinde öde
nek kifayetsizliği dolayısiyle ücreti 400 liraya 
indirilecektir. Devlet Şûrasına yol kapalıdır 
bence. Açıkta »olsa iki, üç sene sürecektir. Ama 
onun şahsiyeti ile oynayacaktır. Onu antilânse 
edecek bir hükmü burada kabul etmemiz doğru 
olmıyacaktır. Diğer yönden de kalifiye bele
diye reisleri adaylarını biz celbedemiyeceğiz. 
Gerçi Senatoda kabul buyurulan ek 16 ncı mad
dede, memuriyetten gelen belediye reislerinin 
belediyede geçen hizmet süreleri memuriyetten 
sayılır, hükmü bir teminattır. Bu yerindedir,^ 
ama kâfi değildir. Mutlak surette bir taban öde
nek tesbit edilmelidir. Bu da, benim nâçiz fik
rime göre, vilâyetlerde beşinci derece yani 80 
lira asli maaştan aşağı, kazalarda onuncu dere
ce yani 35 lira asli maaştan aşağı, ki bunun kar
şılığı 500 liradır, diğer belediyelerde köy bele
diyelerinde ise 14 ncü dereceden aşağı yani 
300 bürt, liradan aşağı olmamak şartı ille bir 
taban tesbit edilip de, belediye meclislerince tâ
yin ve tesbit edilir, denirse maksat hâsıl olmuş 
olur. Bunu muhtar bir idarenin teminatı olarak 
kabul etmemiz iktiza eder. Aksi takdirde, muh
tar idare olarak kabul ettiğimiz belediyenin baş
kanı bulunan belediye reislerini belediye mec
lisi vesayetinden maddi yönden kurtaramazsınız. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Şaym Ertem. 
ÎLHAMI ERTEM (Edirne) — Mevzuubahis 

edilen hâdiseler benim cevabımda var.. Tekrar 
konusmıyacağım. 

BAŞKAN — Cevabımda, arz ettiğim husus
ların hepsi vardır diyor, Sayın Ertem. 

Efendim, komisyonumuz Cumhuriyet Senato
sunun ek 16 ncı maddesini aynen benimsemiştir. 
Benimseme hakkında arkadaşlarımız konuştular. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Benimsenmesi kabul 
edilmiştir. 

Açık »oya oylarımı kullanmıyan arkadaşlar 
varsa, lütfen kullansınlar. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91 ve 93 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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BAŞKAN — Komisyonumuz 3 ncü maddeyi 

benimsemiştir. Benimseme hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, tasarının 3 ncü maddesinde, 
1580 sayılı Kanunda yapılması tadadedilen mad
deler meyanında Yüksek Meclisin kabul ettiği 
92 nci madde de var idi, kabul etmiş idiniz. Bu
nu Senato nedense ileride maddesi geldiğinde 
ayrıca izah edileceği gibi, 92 nci maddeyi bu ta
dil edilen maddeler meyanından çıkardığı gibi 
ayrıca 92 nci maddeyi tamamen kaldırmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple şimdi bu madde hak
kında söz almak mecburiyetinde kaldım. 92 nci 
maddeye gelmeden evvel, zira bu maddeyi' kabul 
ettiğimiz takdirde, evvelce Yüksek Meclisinizin 
İ580 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde yapmış 
olduğu tadilin burada görüşülmesi kabil olmıya
caktır. Yani 92 nci madde buraya geldiği zaman 
konuşmak kabil olmıyacaktır. Onun için mahi
yetinden de kısaca bahsetmek zorunda kalı
yorum. 92 nci madde, mülki âmirlerin, beledi
ye reislerine tereddübeden kanuni emirleri 
özrüne müstenit olmaksızın, bir makbul maze
ret beyan etmeksizin, verilen emirleri yerine 
getirmemekten mütevellit valilerin veya içiş
leri Bakanının alacağı bir kararla, onun hak
kında, o belediye reisi hakkında, o emri yeri
ne getirmemekten dolayı takibat yapmayı ica-
bettiren hüküm ihtiva eden bir maddedir. Eğer 
biz bunu burada kabul etmez ve sırası geldiği 
zaman 92 nci maddenin tekrar yerinde kalma
sını onaylamazsak arkadaşlar, bütün belediye
lerimizi mülki murakabenin tamamen dışında 
bırakmış oluruz. Bugün Türkiye'deki belediye
lerin hali de malûmdır Hemen diyebilirim ki, 
tamamı Devlet bütçesinden, Muvazenei Umu-
miyeden yardım görmektedirler. Biz Devlet 
olarak her türlü yardımı bütçeden yapacağız. 
Fakat yaptığımız bu yardımları yerinde sar-
fetmiyecek belediye reislerine bir sual dahi 
sormıyacak bir hale düşeceğiz. Bu madde ko
misyonda ekseriyetle benimsenmiştir. Burada 
Yüce Meclisinizce benimsenmemesini teklif 
ediyorum. Maddesi geldiği zaman tahmin ede
rim ki, arkadaşlar bunun üzerinde daha çok 
konuşmalar yapacaklar. Onun için tekrar edi
yorum, komisyonun ekseriyetle benimsediği 
bu 92 nci maddenin, Millet Meclisinde olduğu 
gibi, Millet Meclisi 3 ncü maddesinin aynen ol-
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duğıt gibi kabul edilmesini Karma Komisyo
nun getirdiği maddenin benimsenmemesini is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Uyar, müsaade ederseniz 
ilk önce arkadaşları konuşturalım. Saym Ta
lât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sırası geldiği 
zaman söz alacağım. 

BAŞKAN — Yani 92 nci madde. 
Sayın Numanoğlu. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım, Senatoca kabul edi
len ve aynı zamanda Geçici Komisyonca kabul 
edilen 92 nci maddenin tayyı gayet yerinde
dir. Belediye reisleri muhtar bir idarenin rei
sidir. Ne valinin, ne de kaymakamın tasarrufu 
altında olamaz. (Bravo sesleri, alkışlar) 
s 02 nci madde doğrudan doğruya muhtar 
idareyi zedeleyici bir hüküm taşır. Eğer bele
diye reisinin her hangi bir kanuni suçu var
sa, 1580 sayılı Belediye Kanununun 102 nci 
maddesinde sarih hüküm mevcuttur. Elde mev
cut diğer kanunlarda, belediye reisinin işlemiş 
olduğu suçtan dolayı kanuni kovuşturma yap
mayı temin edecek hükümler var iken, bütün 
bunların üstüne çıkıp, umumi Mkümler ve 
umumi tasarruflar haricinde valiye ve dolayı-
siyle içişleri Bakanına bir hak tanıyan 92 nci 
maddenin tayyedilmesinin doğru olmadığı hak
kında konuşmak cidden bu muhtar idareyi ze
deleyici bir hal taşır. 

Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir par
ti hükümeti teşkil etti. Onun Dâhiliye Vekili 
de Nevşehir, Sivas, Kayseri Belediye reisinin 
tutumunu beğenmedi.. (Orta sıralardan müda
haleler) Bir dakika efendim, müdahale etme
sinler Sayın Reis Bey... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

92 nci maddenin aslı nedir; kanuni bir özre 
dayanmaksızın vazifesini yapmıyan, o yerinen 
büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağ
men makbul bir özre dayanmaksızın vazifesini 
yapmıyan, belediye reislerine vilâyette valiler 
ve İçişleri Bakanı işten el çektirebilir. Bunun 
takdiri kime aittir.? Yazı yazan valiye, İçişle
ri Bakanına. Takdir bir başka makama aidol-
muş olsaydı, aklım erer. Yazacak, diyecek ki, 
filân mahallenin yolunu neden yaptırmadın? 
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Kanuni vazifesi. Bütçesine koymuş, encümen
de kararını almamış daha. Belediye reisi yaz
mış, demiş ki, bütçesindeki ödeneğe göre bu 
işin Eylül ayında yapılması tensibedilmiştir. 
Şimdi en mühim olan şu işleri yapmaktayım. 
Bunun takdiri kime aittir? Valiye.. Hayır. Be
lediye reisi'senin görüşün yanlıştır. Benim de
diğim. doğrudur, ben seni işten el çektiriyorum. 
Böyle bir şey olmaz, arkadaşlar. Anayasa anla
yışına, muhtar idare anlayışıma uygun olmaz 
ve kaymakam, vali ve İçişleri Bakanlığımın d o 
rudan doğruya belediye başkanlarının başımda 
Demokles'in kılıcı gibi durmasını temin edecek 
şu maddenin tayyedilmesi cidden yerindedir. 
Ben ıbu kürsüden muhterem ıSenatoyu alkışla
makta en büyük vazifemi yapmış olduğuma ka-
aniim. Sizden de istirham ediyorum; idareleri 
tasarruflarında muhtar bırakalım. Kanuni va
zifelerini, yapsın, dolayıs'iyle elde mevcut hü
kümler var, tatbik etsin. 

Binaenaleyh,, belediye reisi bir suç işlerse, 
102 nci madde (sarihtir, Memurin Muhakemat 
Kanununa tabidir. Memurin Muhakemat Kanu
nunun 12 nci maddesi dairesinde muamele ifa 
edilir. 

©eni temin edebilir mi muhterem arkadaş
larım veya her hangi bir (Hükümet ki, hayır, 
hissi hareket etmiyeceğim. Her hangi bir vali 
beni temin edebilir mi ki, «hissi hareket etmi
yeceğim.» ve ben \bu 92 nci maddeyi bihakkın 
kullanacağım. Hayır arkadaşlar, vali kazaya 
gelir, eğer belediye reisi kendisine iltifat etme
mişse, mimiklerini sevmemdşse, ziyafet vermemiş
se mim koyar. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Yok ıböyle şey... 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Bir dakika beyefendi, tecrübelerime dayanarak 
arz ediyorum. 7 sene bu işin içinde saç ağarttık. 
Binaenaleyh, esas mühim olan mevzu hakkı ta
sarruf ve doiayısiyle muhtar bir idare olan Be
lediyenin haklarına şu veya bu şekilde -gayri 
kanuni lâfzını kullanıyorum- Anayasaya da ay
kırı, muhtar idare zihniyetine de aykırı ıbu hü
küm konursa vali ve İçişleri Bakanlığı her za
man tasarruflarını kullanmakta asla tereddü-
detmiyeceklerdir. En nihayet şunu «öyliyecekler-
dir; bıktık bu belediye reisinden, dişine son vere
lim diyeceklerdir. Bu olmaz arkadaşlar. Diğer 
yönden bir yenilik getiriyoruz. Anayasa gö-
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re halka beğendiği, sevdiği, övündüğü insanı se
çebilme imkânını veriyoruz. Çok şülriiır Allaha 
yıllar yılı .bunu istiyorduk gördük. Ama demin 
de -arz ettiğim gibi maaş yönünden bunu kesti
niz. Bitti. Bu akıbet yine çıkacaktır, işten el 
çektirmeye valiye de lüzum kalmıyacaktır, İçiş
leri Bakanına da lüzum kalmıyaeaktır. 400 lira 
ile geçinemediği için istifa edecektir. 97 nci mad
de hükmüne göre vali ve dolayısiyle İçişleri Ba
kanının olduğu /gibi emrine belediye reisi değil, 
muhtar idarenin bir reisi değil köle vermiş olu
yorsunuz. Eğer köle belediye reisi seçeceksek, 
bu. Seçim Kanununun tadiline aslında lüzum 
yoktu. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum; bu bağrı yanık arkadaşınız 
7 sene memleketine hizmet etmiş ve elinden ne 
gelmişse valisinden, İçişleri Bakanından 1954-

.1900 yılına kadar çekmiş bir insan olarak, hat
tâ kendi partimden çekmiş bir arkadaşınız ola
rak rica ediyorum, tayyedilen 92 nci maddeyi, 
yerinde olarak kabul edin. Artık böyle bir mad
deyi bu kanuna asla getirin esmenizi istinham ede
ceğim. Hürmetlerimle. (Alkışlar ve bravo ses
leri) 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşımız var mı? (var, var sesleri) Çok rica 
ederim, biran evvel oylarım kullansınlar, saat 
bire geliyor. 

Sayın Ferda Güley. 
'FERDA OÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz de bu maddede 92 nci mad
deye aidolan değişikliğin zaruri olarak bu mad
dede görüşülmesi inancındayım. Esasen Sayın 
Başkanlığın müsaadeleriyle, 92 -nci maddeye iliş
kin müzakere bu maddede cereyan etmektedir. 92 
nci madde, Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
şu dur: «Kanuni görevini, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen mak
bul bir özüre dayanmaksızın yerine getirmiyen 
belediye başkanlar] hakkında vali veya İçişleri 
Bakanı tarafından Memurin Mubakemat Kanu
nu hükümleri uyarınca kovuşturma yaptırıla
bilir.» 

Yüksek Heyetiniz tarafından kabul buyarui-
muş olan bu madde değişikliği C. Senatosu tara
fından metinden tamamen çıkarılmıştır. Hemen 
açıkça görülüyor ki, bu maddenin çıkarılmasının 
dayandığı espri, halktan seçim yolu ile geçmiş 
olan bir müessesenin, muhtar bir müessesenin, 
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idari vesayetten mamın tutulması, bu espriye da
yanıyor. Bu esprinin bir muhkem tarafı olduğu 
da, muhakkaktır'. Seçim yolu ile halktan, gelmiş 
bir müessesenin, idari vesayetten masun elması 
lâzımgelir. Ancak bendeniz bu masuniyeti ve bu 
muhtariyeti sınırsız, alabildiğine serbest olarak 
anlamıyorum ve hakikaten bunun lügat mâna
sını anlıyamıyorum. 

Şimdi; iki idare var, merkezî idare ve mahal
lî idare... Bu iki idare; bilisi diğerinin d'şında 
yani yanyana duran iki portakal veya elma gibi, 
birbirinin, dışında nasıl farz edilebilir. Bunun 
birini diğerine mutıti olması muhtevi bulunması, 
Devlet mefhumunun bir zaruretidir. Başka tür
lüsünü düşünemiyorum. Elbetteki, merkezî ida
re dışını teşkil eder, mahallî idarenin, onun için
de mevcuttur. Demin Eteni Kıhçoğhı arkadaşı
mızın söylediği gibi, mahallî idare hariceiez mem

leket değildir. Devlet mefhumunun içinde hürriyet, 
muhtariyet kabul edilebilir. Bir vilâyette Dev
leti temsil eden vali var. İlçede ise kaymakam 
var. Hayır bunları saymıyacağız. Bunlar hem de 
«kanuni görevini o yerin en büyük mülki ami
rinin yazılı tebligatına rağmen makbul bir özre da
yanmaksızın yerine getirmiyecek» ve ben, onun 
hakkında Memurin Mubakemat Kanununa göre 
muhakeme etmek üzere kovuşturma açamıyaca-
ğım. Böyle bir Devlet otoritesi, böyle b i r Devlet 
nosyonu, mefhumu düşünülemez. 111er idaresi 
Kanunu valiye o ilde devletin mesuliyetlerini 
hangi geniş ölçüde yüklemiştir biliriz. O kadar 
geniş yükü yüklenmiş olan vali, kendi kanuni 
görevini ifa etmiyen ve vazifesini ifa etmediği 
o mülki âmir tarafından kendisine bildirildiği 
halde muhtar idarenin başı olan meselâ belediye 
başkanı hakkında kanuni muamele nasıl yapmaz, 
kanuni muamele yapmazsa Devlet mefhumu na
sıl ayakta kalabilir?. O muhtar idare ki, Sayın 
Şevket Asbuzoğlu arkadaşımın dediği gibi, çoğu 
hallerde muvazenei ıımumiyeden, yani bütçeden 
yardım görerek yaşamaktadır,. İstanbul Beledi
yesine 50 milyon liralık bütçeden ayırıp veriyo
ruz, bunu sarf eden İstanbul Belediye Başkanı, 
İstanbul Valisi tarafından 92 nci. maddede geti
rilen espri hudutları içinde açılacak koğuştur-
madan masun kalacak. Bunu Devlet anlayışı ile 
kabili telif görmüyorum. Yani başını alıp gide
cek. Birbirine uymuyor, birbirinden müstakil, 
Yani ben muhtariyeti hoyratlık olarak, anlıya-
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mıyorum. Devletin dışında, Devlete rağmenliği 
anlıyamlyorum. 

Üniversitelerimiz muhtardır. Kendisin*) Mu-
vazenei Umumiyeden yardım ettiğimiz üniversi
telerimiz muhtardır, normal bir prosedür içinde, 
Millî Eğitim Bakanının denetlenmesine tabi ise 
ve bu tabilik üniversitenin muhtariyeti esprisine 
nasıl aykırı değilse, muhtar belediyenin de vilâ-

•* yetin, Devleti orada temsil eden valinin, kanuni 
vazifesini yaparken eksiklerinden dolayı ve yal
nız bu hudutlar içinde valinin denetlenmesine 
tabi olması, bu ölçüler içinde hakkında Kovuş
turma açılmasının mümkün olması Devlet anla
yışının asgari zaruretidir, iller idaresi Kanunu
nun 9 ncu maddesine bakınız ne diyor : 

Madde 9. — Vali, ilde Devletin ve Hüküme
tin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakarım mümessi
li ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası
dır. (Vali dediğiniz zat bu.) 

Bu sıfatla : '< 
A) Valiler, ilin genel idaresinden her 

bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Ba
kanlar bakanlıklarına ait işleri için valilere 
re'sen emir ve talimat verirler. Bakanlar valiler 
hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye 
teklifinde bulunabilir. 

B) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz" genel 
müdürlükler, il genel idare teşkilâtına ait bütün iş
leri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Vali
likler de illere ait işler için ilgili bakanlık veya 
tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere doğrudan 
doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler 
hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare 
şube başkanlarına vali adına imza yetkisi vere
bilirler. 

Şimdi arkadaşlar; bu,kadar büyük fonksiyo
nu, yetkisi ve sorumluluğu olan ve Devleti ora
da temsil etmekte bulunan valiyi muhtar beledi -
yenin seçim yoliyle gelmiş başkanı olan belediye 
başkanına kanuni vazifesini makbul bir özre da
yanmaksızın yerine getirmediği halde dahi hak
kında koğuşturma açmaktan men etmek demek, 
Devleti reddetmek demektir, Devleti inkâr et
mek demektir. Muhtariyet nihayet Devlet mef
humunun, Devlet esprisinin içinde düşünülebi
lir. Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik 
katiyen makbul ve caiz değildir. Esasen şimdiye 
kadar yıllar boyunca yapılan tatbikat bu ana
neyi, bu örfü, bu zarureti alıştırarak getirmiş
tir. Kaldırdınız mı bu mekanizmayı, bu müesse-
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şeyi muhtar diye Devletin vesayetinden yüzde 
yüz ihraçettiniz, dışarı çıkardınız mı, hatltâ 
ben iddia ediyorum ki, muhtariyetini kullana
maz. Çünkü Devlet mefhumunun içinde düşün
mek mümkün değildir. Binaenaleyh, bu 3 nfcü 
maddenin değiştirildiğini söylediği maddeleri 
aıasına 91 nci maddeden sonra 92 rakamının da 
konulmasını yani Millet Meclisinin kabul ettiği 
metindeki 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 
24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91, 92 ve 93 ncü madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir şeklinde, 
bir ibarenin bu şekilde müzakereye esas ittihaz 
edilmesini bendeniz de Şevket Asbuzoğlu arka
daşım gibi arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyaıı ar
kadaşlar varsa lütfen kullansınlar... Oyunu kul-
lanmıyan arkadaş? Yok. Açık oylama muamele
si bitmiştir. 

Sayın Ilhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu maddeyi hissi bir hale soktuk. 
Halbuki bunun hiçbir tarafında hissîlik yoktur. 
Sayın Ali Baran Numanoğlu arkadaşımız çok 
hissi olarak konuştular ve kendilerinin 7 sone bu 
müesseseye hizmet ettiklerini vali ve kaymakam
lardan çok çektiklerini söylediler. Kendileri na
sıl hizmet etmişse vali ve kaymakamların da se
nelerce bu memlekete, aynı memleket sevgisi, 
aynı memleket aşkı ile hizmet ettikleri bir ha
kikattir. Binaenaleyh konuyu hissi hale soknıı-
yalım. 

Elbette her zümre içinde bâzı hantalı insanlar 
bulunabilir. Onların arasmdada belki yanlış 
tasarrufta bulunanlar vardır. Ama bilımukajbil 
belediye reislerinin içinde pek çoik yanlış tasar
ruf larida (bulunanların da bulunduğu bir gerçek
tir. Binaenaleyh, meseleyi hissî halden çıkara
lım, hukukî safhasına sokalım. 

Madde bir, evvelâ yine (kendilerinin verdik
leri 102 nci maddenin 92 nci madde ile hiç bir 
alâkası yoktur. Kısaca okuyorum: 

«Belediye reisi ile bilûmum belediye memur 
ve müstahdemleri vazifelerinden münbais veya 
vazifelerinin ifası esnasında Ihâdis olan cürüm
lerinden dolayı Memurin Muhakemat Kanu
nundaki ahkâma tâbidir.» Yani bu maidde onlar 
hakkında ne yolda taMbalt yapılacağını gösteren 
bir maddedir. Bununla alâlkası yoktur, sonra, 
yine hissî safhada diyorum bütün konuşmalar, 
92 nci madde ne getirilmiş^1?.. Hangi mahal-
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li idarenin muhtariyetine müdahale vardır? 
Hiç, böyle bir şey yoktur. Bunun en son kısanı 
olan Memurin MuhaJkemalt Kanunu içinde ibulu-
nan 12 nci maddenin iışten ımen yetkisini ele 
alıp, sanki hepsi işiten menedilecekmiş giJbi 
(bir hava içinde bu telaşa kapılmak, neden? 

102 nci madde zaten Memurin Muhakemat 
Kanununa tabi olacaklarını söylemiş bu hak
kında tahkikat yapılan kimsenin neticede ma
ruz kalacağı bir meseledir. 92 nci madde bu 
değildir. 92 nci madde, kanun üstünlüğünü 
temin eden (bir maddedir. Türkiye'de, her şey
den evvel kanun üstünlüğünün esas olduğu çok 
tabiî bir hukuk devletinin neticesidir. «Kanuni 
ödevi» ni diyor. Ne demektir, «kanuni ödevi» 
niî Demek ki, bu Yüfeselk Meclisten çıkan ve 
her şeyin esasi olan kanuna, bir belediye reisi 
uymıyacak, kanun maddelerini tatbik etaniye-
cek. Buna karşı mülkiye âmiri kendisine tah
rirî tebligatla, kanun maddelerini tatbik ede
miyorsun, neden, demiyecek. Eğer bu hattı 
hareketinde devam ederse Ibelediye reisi hak
kında tahkikat da açamıyacak. Ne olacak pe
ki? Bu memlekette kanun üstünlüğü ne olacak, 
kim temin edecek bunu? İşte bu madde muh
terem arkadaşlarım Ibunu 'getiriyor. İşten menle 
alâkası yok. İşten men en son gelen bir kısım 
memurin muhakematınm bir neticesi olan du
rum. Burada işten men yok. Burada kanuni 
vazifeye davet var. Yeni 'bir' misal verdiler 
«Man mahallenin yolunun yapılmaması» arka
daşlar aslında, tam manâsiyle anlanan ve bu
raya geçen «kanuni Ödev» değildir. Falan ma
hallede yol yapılmasına belediye meclisi karar 
verir, programına alır, bu programı belediye 
reilsi uygular. Eğer uygulamasında hata varsa, 
aşağıda kabul ettiğimiz' maddeler dolayımyle 
onun (hakkında meclis mahallen yolunu yapıp 
yapamadığını mütalâa ederek,. eğer yetersiz 
olduğuna karar verirse belediye reisi hakkın
da o 76 nci maddeye göre gereğini yapacaktır. 
Buradaki kanuni fazifeden maksat; intizamı 
âraıme sıhhati âmme için, memleketin varlığını 
yakından ilgilendiren hususlarda, belediye baş
kanının kanunu tatbika davetten ibarettir. 

Binaenaleyh, hissî tarafa yer yoktur. Bu 
maddede işten men yoktur. Bu vazifede mahallî 
idarelerin ancak kanunların çerçevesi dâhilin
de vazife görmesinin talbiî neticesi vardır. Bu 
netice de kanunları tatbik etmektir. Elbette 
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M, »belediye başkanı kanuni vazifesini makbul 
fbir özre müstenidolmadan yapmazsa orada Dev
letin mümessili olan vali veya kaymakam ken
disini kanunları tatbika mecbur eder. Etmedi
ği takdirde de hakkında kanuni takibat yapar. 
Bu, (kanun üstünlüğü neticesidir. İşten menle 
alâkası yoktur. Eğer, muhterem arkadaşlarım, 
bu kadar işten mende alerji gösteriyorlarsa bu
raya bir ibare ilâve yapılmasında mahzur yok
tur. «Memurin Muhakemat Kanununa göre hak
kında takibat yapılır, fakat işten men hükmü 
uygulanmaz» denir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bayın Reşit Ülker, buyurun. 

Efendim kifayet önergeleri aidim. 6 arkadaşın 
konuşmalarını bekliyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, diğer arkadaşlarımızın söyledikle
rini tekrar etmeden, gayet kısa olarak şunu arz 
etmek isterim. Bir defa belediye başkanlarının 
hareketlerini diğer bir merkezi idare organının 
murakabe etmesini, hukuk Devleti nasyonu için
de tabiî görmek lâzım gelir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, çıkardığı kanunları Anayasa Mah
kemesi iptal edebilmektedir, hukuk devleti reji
mi içinde. Binaenaleyh; Büyük Millet Meclisi 
kararlarımın dahi iptal edildiği bir hukuk reji
mi içinde 'belediye başkaınlarmınki, merkezî ida
re tarafından maddi mânevi, idari birtakım ir
tibatları vardır, tanımak lâzımgelir, Senatoda 
bu mesele konuşulurken, 'yukarıdaki Komisyon
da böyle zikredildi, zabıtlarını görmedim, bu 
işin demokratik olduğu, beyanedildiği söylenir. 

Antidemokratik kanunlar üzerinde rapor 
hazırlamış, olan üçlü İlim Komisyonu var. Bu 
komisyonların raporlarını teker, teker tetkik 
ettim, hiç bir ilim komisyonunun raporunda bu 
maddenin antidemokratik olduğuna dair en 
ufak bir ifadeye restlryamadım. 

Binaenaleyh, diğer arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gibi, Devlet vasfının, hukuki Devlet 
vasfının en tabiî neticesi olan bu murakabeyi 
tanımamız lâzımdır. Tanımadığımız takdirde 
bundan doğacak zararları biz millet olarak (be
raberce çekeriz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, ilki fikir karşılaşmakta 
ve bu fikirlerin münakaşası da, belediye reisliği 
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yapan arkadaşlarla idarecilik yapan arkadaş-
lar arasında cereyan etmektedir. 

Bendeniz meseleyi daha objektifleştirmek 
için başka (bir noktaya 'temas etmek itiyorum : 

Arkadaglarnmız derler ki, belediye mahallî 
bir idaredir, hükmî şahsiyeti haizdir, binaen
aleyh, müstakildir, idarenin buna şu veya bu şe
kilde Anayasanın 116 ncı maddesi sarahatine 
göre bir müdahalesi olmaması icabeder. Şimdi 
bendeniz meseleyi uzatmamak için 116 ncı mad
denin 1 nci ve son fıkrasını okumak istiyorum. 
Birinci fıkra şu : «Mahallî idareler, il belediye 
veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçla
rını karşılayan ve genel karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzel (kişileridir.» Bi
naenaleyh; seçilmiş bir organ, muhtardır. Bu
nun vazifelilerin, idari makamların ışu veya bu 
sebeple işten uzaklaştırmamalı, ona her hangi 
t>ir şekilde emir vermemeli, derler. Ve yine 
hissî bir noktaya arkadaşımız da temas ettiler. 
Vali ve kaymakamlar, belediye reislerine key
fî emirler verecek, (bu keyfi emirleri yapmadığı 
için de hissiyatına kapılacak vazifesine json ve
recek, hakkında (tahkikat açacak. 

Arkadaşlar; kanunsuz emir vermek; suçtur. 
Bir defa her iki tarafın da hem Devleti ve 

Hükümetti temsil eden vali ve kaymakamın, hem 
de belde halkını temsil eden belediye reisinin 
hüsnüniyet sahibi olduğunu peşinen kabul etmek 
ve buradan hareket etmek icabeder. 

Şimdi acaba bu muhtar müessesenin, vali 
ve kayanakamla, Devleti ve Hükümeti temsil 
eden bir makamla bu idarenin bir irtibatı var . 
mıdır yok mudur? 116 ncı maddenin son fıkrası 
şudur : 

«Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi ara
larından birlik kurmaları, görevleri, yetkilen, 
maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile kar
şılıklı bağ ve ilgileri (kanunla düzenlenir. Bu 
idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynak
ları sağlanır.» diyor. 

Şu halde muhterem arkadaşlar, 116 ncı mad
denin sadece birinci fıkrasına dayanmak su
retiyle bu idareler muhtardır, bu idarelere hiç 
kimse dokunamaz iddiası varit değildir. Çün
kü, Anayasanın 116 ncı maddesinin okudu
ğum şu fıkrası mahallî idarelerin merkezi ida
relerle olan ilgilerinin bağlarının bir kanun
la düzenleneceğini âmirdir. Nedir bu bağ 
Arkadaşlarım, îdarei Vesayet müessesesi var-
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dır. Belediyenin bütçesini vali ve kaymakam 
tasdik ederde, o bütçeye göre yapılması lâ-
zımgelen icratm zamanında yapılmamış olma
sını vali ve kaymakam, Devleti ve Hükümeti 
temsilen siz bütçenizdeki şu tahsisatları 1580 
sayılı Belediye Kanunundaki şu vazifeleri meş-

y ru bir mazerete dayanmaksızın yapmıyorsunuz; 
bunun sebebi nedir diye sorar, ona Devleti 
ve Hükümeti temsilen Memurin Muhakemat 
Kanununa göre hakkında takibat yaparsa, ar
kadaşlarım, bunun Anayasaya aykırılık olan 
yeri neresidir. Birbirini müesseseler kontrol 
ediyor. Onun da itiraz hakkı vardır, onun da 
müdafaa hakkı vardır. Şimdi denecek ki ya 
Anayasanın yedinci maddesi? Arkadaşlarım 

' ona itiraz eden kimdir? Eğer Memurin Muha
kemat Kanununa göre hakkında, vazifesini ifa 
sırasında veya vazifesini ifadan mütevellit bir 
suçtan dolayı hakkında takibat yapılan bir be
lediye reisi eninde sonunda dönüp de yargı 
organlarına gidiyorsa, Anayasanın hükmü ye
rine getiriliyor demektir. Meseleyi uzatmak is
temiyorum. 

Arkadaşlarım, biraz evvel Ferda Güley 
Beyefendinin de buyurdukları gibi mahallî 
idareler vesayetten uzak müesseseler değildir. 
Merkezi idarelerle irtibatı vardır. Bütçesini • 
tasdik eder, merkezden yardım görür, Hangi 
merkezden yardırm görür? Belediye Muvaze-
nei Umumiyeden yardım görür, Muvazenei 
Umumiyeden alman paraların orada yerine 
masraf olup olmadığını tetkik etmek Devleti 
ve Hükümeti temsil eden makamlara aittir. 
Bu makamın vazifesini ta başlangıçtan itiba
ren suiiııiyet içinde icra edeceğini düşünmek 
hem mantığa hemde hukukun umumi prensip
lerine aykırıdır, Şimdi muhterem arkadaşla
rım, bir noktaya daha temas etmek isterim. 
Bâzı - arkadaşlarımız bizim bu mütalâalarımızı 
belki karşılamak istiyeceklerdir. Ama Yük
sek Meclisinizin en doğru yolu bulacağını ve 
memleketin kalkınma içinde bulunduğu bir 
devrede, o plânları tatbik ile mükellef olan vali 
ve kaymakamların, belediye reisinin gözüne 
bakacağını kabul etmek, onu ayrı bir dünya
da imiş gibi farzetmek şeklinde bir kanun 
hükmünün burada tedvin edileceğini zannet
miyorum. Bu bakımdan Millet Meclisinin met
ninde ısrar etmesi ve kanuna bu hükmü kay
ması mütalâasında olduğumu arz ederim. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır. Sa

yın Bakan konuşmak istiyor, konuşacak arka
daşlardan birisine, Hükümetten sonra söz ver
mek mecburiyetindeyiz, Hükümet konuştuktan 
sonra sıradaki bir arkadaşımıza söz verilecek
tir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
10 İŞLERİ BAKANI 1I.I.FZI 0(1 UZ BEKA-

TA (O. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım, maksat vuzuha vararak, bir yan
lışa meydan vermeden yeni bir düzen kurarken 
bu düzeni iyi tanzim edilmiş halde çırmaktadır. 
Büyük Meclis biraz sonra takdirini kullanacak. 
Ben kısaca mevzuu basite irca edip, vuzuh landır-
mıya çalışacağım Yüce Meclisin takdiri her va
kit olduğu gibi isabetle tecelli edecektir. Mahalli 
idareler, organları seçimle teşekkül eden idare 
olmakla beraber Devletin düzeni içerisinde, bu 
düzenin murakabesinden çıkarılmış bir idare 
değildir. Öyle olunca, bir belediye başkanı valiyi 
tanımaz, idare tanımaz, seçimle gelmiş ve diledi
ğini yapar gibi, bir istikamete gidemez. 

Diğer taraftan idare seçimle gelmiş bulunan 
bu organları bir tahakküm altına alamaz. İş
te mesele, bu muvazeneyi iyi tertiplemekten 
ibarettir. Bu muvazeneyi iyi tertiplerken, Hükü
met getirdiği tasarıda 92 nci maddeyi getirme
miştir. Sebebi basit. Oüukü, 1580 sayılı Kanu
nun içinde 92 nci maddesi vardır ve yürürlük
tedir. 1580 sayılı Kanun yürürlükte bulunduğu
na göre, 92 nci maddeyi buraya getirmeğe ihti
yaç yoktu. Komisyon bu konuyu tahkim etmek 
üzere 92 nci maddeyi getirmiş. Senato çıkarmış 
ve şimdi konuşuyoruz. 2 cümle ile mevzuun ('ar
kı belirirse, Büyük Meclis için karar vermek 
çok daha kolaylaşacaktır. Hadise şudur': 

1.02 nci madde bu işi görürü diyor, Senato, 
102 nci madde şu: «Belediye Reis ve memur
ları ve müsdahdemleriııiıı vazifelerinden doğan 
bir suç işlemeleri halinde memurin Muhakemat 
Kanunu uygulanır.» vazifelerinden dolayı bir 
suç işlemeleri halinde, 102 nci madde uygulanır. 
Halbuki 92 nci -maddedeiki espiri bu değil ka
nuni vazifesini mahallin en büyük Mülkiye Me
murunun tahriri tebligatına rağmen makbul bir 
özre dayanmadan ifadan istinkâf eden beledi
ye reisleri hakkında Memurin Muhakemat Ka
nunu tatbik edilir. 

O halde şimdi vuzuhu tesbit edelim. Mevcut 
ve Senatonun 102 nci maddesi var madem ki, 92 
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nci maddeye lüzum yok dediği hüküm, bir bele
diye başkanı şayet vazifesinden dolayı suç işler
se Memurin Muhakemat Kanununa tabi olacağı 
noktasındadır. Halbuki ötekisi vazifeyi yapmaz
sa mahallin en büyük mülkiye âmiri kendisine 
bu vazifeyi yapmadığından dolayı yazılı ihtarda, 
bulunur. Buna rağmen istinkâf ta, devam ederse 
işte o takdirde 92 nci madde yürütülecektir. 

Konul m azsa ne olacaktır?. Şimdi Büyük Mec
liste, nasıl bu tereddütler hâsıl oluyorsa, tatbi
katta bu tereddüt aleyhte işliyeeeği için bâzı 
yerlerde belediye reisleri vazife görmeleri ve ih
tar karşısında direnmeleri halinde dahi, âmme
nin içleri geri kalacak, idarenin murakabesi iş-
lemiyecek, yani, zaten mefluç hale gelmiş bulu
nan ve zorla, yürütmek için her türlü gayrette 
bulunmaya, çabaladığımız belediyelerin işleri, 
muayyen anlayışsızlıklar dolayısiyle iki hataya 
gidecektir. İdare ve belediye karşı karşıya gele
cek, belediye reisi valinin sözünü ve mu
rakabesini tanımaz hale gelecek, mahallî 
idarelerle, ımerkezi idare, Devlet idaresi ,bir 
armoni içinde yürüyecekken birbirine zıt bir du
rum hâsıl olacaktır. 

Bu itibarla Büyük Meclis takdirini kullanır
ken bu muvazeneyi sağlıyacak ve bizatihi işin 
iyi yürüyebilmesi yolunda bir kanuni imkân ola
rak öteden beri zaten konuşmuş ve yürürlükte bu
lunan bu hükmün ortadan kaldırılması suretiyle 
bir boşluk yaratması her surette yerinde ola
caktır. Takdir Büyük Meclisindir. 

KKMAL BAĞOIOĞLU (Maraş) — Efendim 
Bakandan bir sual soracağını. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCTOÖLU (Maraş) — 92 nci 

maddeye göre; kaymakam veya, vali, belediye 
reisinden her hangi bir hususta talepte bulun
dukları takdirde, belediye reisinin bu talebi is'-
af etmemesi karşısında, onu işten el çektirebile-
eekler midir? Muhterem Bakan bunu böyie mi 
anlamaktadır?. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERATA 
(Devamla) — Cevabı : Bir defa her hangi bir 
husus değil. Aynı idarede bulunan vali veya, 
kaymakamın belediye reisine yazılı olarak ifa
de edeceği her hangi bir husus değildir. Kanun 
onu tasrih etmiş, açıkça buraya konmuş bulunu
yor. Belediyeler Kanununun 92 nci maddesi şöy
ledir : «Kanuni görevini, indî veyn idarî veya 
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takdiri değil, kanuni görevini, o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen mak
bul bir özre dayanmaksızın yerine getirıniyen:> 

. diyor. 
Demek ki, idare âmiri kendi indî mülâhazası 

ile her hangi bir belediye başkanına keyfinin is
tediği şekilde emir yermiyor. 

Kanuni görevini ifaya davet ediyor. Anaya-
•, saya aykırılık konusuna gelince, Anayasaya ay

kırı olan ahkâmı ayırarak kaldırmak üzere ku-
. rulm'uş bulunan komisyon 1580 sayılı Kanunun 
Anayasaya aykırı olmadığı kanaat ve kararma 
varmıştır. Bu madde 1580 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi olarak Anayasaya aykırı olmıyan ka
nunlar arasında yer almış bulunmaktadır. Ceva
bım bu. 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Maraş) — Sualime 
cevap vermedi, Sayın Bakan. Takibat için, işten 
el çektirilir, çektirilmez diye sarih olarak söy
lemesi lâzımdı. • • 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERATA 
(Devamla) — Cevabı. 92 nci maddenin elimizde 
iki şekli var. Bir tanesi, 1580 sayılı Kanununun 
içinde yer alan 92 nci maddesidir. O maddede, 
istinkâf eden belediye reislerine işten el çek
tirilir, ve haklarında Memurin Mulıakemat 
Kanunu uygulanır demekte. Senatoda kabul 
edilerek Millet Meclisine gelmiş bulunan mad
denin metninde ise, şimdi Millet Meclisinde 
müzakere konusu olan madde ise, belediye baş
kanları hakkında vali veya İçişleri Bakanı ta
rafından Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümleri uyarınca kovuşturma yaptırılabilir di
yor. 

Yani 92 nci maddenin 1580 sayılı Kanunda
ki işten el-çektirilme hükmü, bu maddede bu-
ı adan çıkarılmıştır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Şu halde işten 
el çektirilebilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Buna göre, kanunun icabı ney
se o yapılacaktır. Şimdi bir de 1580 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi vardır. Binaenaleyh du
rum, bu madde hükmünü tatbikatta neyi ye-
rektiriyorsa tatbikatı öyle olacaktır. 

Efendim, şimdi benim küçük bir tereddü
düm var, Büyük Meclis huzurunda arz etmek
ten fayda mülâhaza ediyorum; 1580 sayılı Ka
nunun 92 nci maddesinde işten el çektirir hük-
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mü sarih olarak vardır. Halbuki Meclisin ka
bul ettiği metinde işten el çektirilir kelimesi 
çıkarılmış. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Daha feci, 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Çıkarıldığına göre, bunun
la çektirmesi veya çektirmemesi lâzımgelir 
ben şöyle anlıyorum. Madem ki işten el çek
tiriyor idi onu oraya koymak lâzımdı. Çıkarr 
mış, o halde çektirmemek mi lâzımdır, bir te
reddüdüm var, benim de sizler gibi. 

MEHMET G-EÇİOĞLU (Adana) — Kanu
nun maddeleri vazifeleri sayıyor. Kaymaka
mın arzu ve keyfine mi tabi olacak kaymaka
mın arzusu yerine gelmezse çık dışarı; böyle 
mi olacak? -

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Hayır, çıkmıyacak. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Memurin Mu-
hakamat Kanununun 12 nci maddesinde, Hü
kümete, illerde valilere, ilçelerde kaymakamla
ra azil salâhiyeti verilmiştir. Salâhiyetleri 
vardır. 12 nci maddeyi aynen okuyorum. 

Madde. 12, — Aleyhinde tahkikatı iptidai
ye icrasına mübaşeret olunan memurlar lüzum 
görülürse memuriyetleri vekâletle idare et
tirilmek üzere işten el çektirilir ve lüzumu mah
kemelerine karar verilen mdmurların devamı 
memuriyatlerinde mahzur görüldüğü takdir
de işten . el çektirileceği gibi azilleri cihetine 
dahi gidilebilir. Beraet veya mahkûmiyet hâ
linde haklarında ahkâmı mevzuaı kanuniye 
dairesinde muamele olunur. Bu eski 92 nci 
maddeden daha ağır bir hüküm getirmiştir. 
Anayasanın 7 nci maddesine göre idare heyet
leri ilk dereceli idari yargı değillerdir. Bunu 
Adalet Komisyonu Başkanı Köy Kanununun 
41 nci maddesinin müzakeresi esnasında bir 
takım mütalâalarını bu hususta beyan etmiş
tir. Dahiliye Vekâleti de 140 ncı maddeye göre 
ilk dereceli yargı organlarının hazırlandığını 
ve bu kanunun sevk edildiğini söyledi. Bu hu
susa ne dersiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) —Cevap.. Ar
kadaşlarım, görüyorum ki, arkadaşlarımızın en
dişeleri, seçimle gelen belediye başkanları üze
rinde idarenin her hangi bir surette haksız 
keyfi tasarruf'larda bulunarak belediye reis-

— 157 — 



M. Meclisi B.119 
lerini, seçimle gelmiş olmalarına rağmen, ren- f 
cide eden haklı, haksız tasarrufları istikameti- I 
ne sevk ederler mi?. Hemen şunu ifade edeyim; I 
değerli arkadaşlarımın hepsi de Büyük Mee- I 
lise millî irade ile gelmişlerdir. Bir suç kova- I 
laması bahis konusu oldu mu teşriî masuniyet
lerin kaldırılması diye bir müessese işliyor. 
ikinci kısım vali ve diğer bütün memurların 
her hangi bir suç hâdisesi karşısında vekâlet 
emrine alınmak gibi ve diğer takibat işliyor. 
Şimdi bir müessese kuracağız ki,.her türlü mu
rakabenin dışında ve her türlü hareketi bir 
murakabe tarafından hiçbir tesire tabi olma
sın. O halde böyle bir şey olamaz. Binaenaleyh 
belediye başkanlarının sadece kanuni görevle
rini yapmamaları halinde kendilerine yazılı 
ihtar yapılmış olmasına rağmen, şimdi bura
da, başka bir şey daha arz edeceğim, direnirler
se, bu takdirde, Memurin Muhakemat Kanunu 
tatbik edilecektir. Bir mesele daha var. Bele
diye başkanı haksız bir muamelenin karşısın
da kalmışsa, Danıştaym yolu açıktır. Binaen
aleyh, böyle bir vaziyette vardır. Anayasaya 
aykırılık konusuna gelince, biraz evvel arz 
ettim, Anayasaya aykırı kanunları ayırmak 
üzere, Adliye Vekâletinde bir salahiyetli ko
misyon kuruldu. 1580 sayılı, şimdi arkadaşı
mızın okuduğu maddeyi de ihtiva eden bu ko
misyonun .tetkikinden geçti ve komisyon itti
fakla bu kanunun Anayasaya aykırı olmadığı 
kanaatine vardı. Bu itibarla Anayasaya aykı
rılık bahismevzuu değildir. Yine Anayasaya 
aykırılık gibi bir iddia dermeyan edilirse Ana
yasa Mahkemesine gitmek de her vakit müm
kündür. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU, (Nevşehir) — 

Tüzük hükmüne göre grup adına söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Efendim, -grup adına her grup 
söz istiyebilir. Vekilden sonra bir kişiye söz 
verilir der, İçtüzük. Ben de bir kişiye söz ver
dim. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Verdin ama tam verdin. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar-
akdaşlarım, 92 Tici madde üzerinde Asbuzoğlu, 
Güley ve Etem arkadaşlnmm ileri sürdükleri 
fikirlere aynen iştirak ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, 92 nci madde doğ

rudan doğruya .1580 sayılı Kanun ahkâmına 
göre belediye reislerine tevdi edilen vazife
lerin Kanununa aykırı olarak yapılmaması ha
linde en büyük mülkiye âmirlerine takibat 
yapma hakkı tanımaktadır. Bunun kadar ta
biî, bunun kadar m antiki hiçbir hüküm mev
cut; değildir. İdare hukuk sistemimize mül
hem olan Fransız hukuk sisteminde de idari 
vesayet rejimi mevcuttur. Ve Fransa'da dahî 
mahallî idareler üzerinde eh büyük mülki âmir
lerin muayyen hadler dairesinde kontrol hak
kını tanımış bulunmaktadır. Burada kayma
kamım, valinin vazifesi ne olacak? Kanuna .ay-
kı-rı bir cihete kaymakam muttali olduğu tak
dirde, doğrudan doğruya Memurin Muhake
mat Kanununa göre takibat yapacaktır. Bu 
ne demek? Memurin Muhakemat Kanununa 
göre takibat yapmak demek; belediye (reisi
nin cezai mahkûmiyete muhatabolmasını asla 
istilzam ettirmez. Memurin Muhakemat Ka
nununa göre, hakkında takibat yapılan be
lediye reisi, yapılan takibatın neticesine göre 
ya hakkında meni muhakeme kararı veya 
lüzumu muhakeme kararı ittihaz edilecek. Bu 
kararlar muvacehesinde Türk. mahkemesinin 
önüne gidecek, yargılanacak ve muhakeme 
neticesinde doğrudan doğruya alnı açık ol
duğu takdirde hesabını vermekle temize çı
kacaktır, (O vali ne olacak, sesleri) (Gürültü
ler.) 

İster el çektirme meselesine gelince : Bir 
müddet evvel bu Meclisin kabul 'ettiği bir * 
madde ahkâmına göre doğrudan doğruya be
lediye başkanları işten el çektirme kararının - • 
Danıştayda müstaceliyetle ve ivedilikle görü
şülmesini istiyebdlirler. Bu suretle de bu ka
rarlar . bir ay içinde dahi çıkabilir. Bunda 
endişe edilecek, merakı mucibolacak bir hu
sus mevcut değildir. 

Senatonun değiştirişi yerinde değildir. ' 
Millet Meclisi metninin aynen muhafaza edil
mesini istirham ediyorum. Saygılarımla. 

B'AŞKAN •+- Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — 
I. Efendim, 'ekseriyet yok, yoklama yapılması 
I icabeder: 

1 6 8 -
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BAŞKAN — Nasıl olur Mehmet Ali Bey? 

Esasen siz bir kişi ayağto kalktınız. Bu iddia
nızı 5 kişi olarak yapmanız gerekir. Bakınız, 
bu kanunu gubün bitirmezseniz olmaz. Bu
gün saat 16.00 da Türkiye Büyük Millet 
Meclisini toplıyacağız. Bunlar üzerindeki 
tadili görüşeceğiz. Bir kişi olduğunuz için 
yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerindeki konuşmalar Umumi He

yeti yeteri kadar aydınlatmıştır. Müzakere
nin kifayetini oya arzını saygılarımla rica 
ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin TJzer 

(Mehmet Ali Arıkan ve 4 arkadaşı 'ayağa 
kalkarak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika gürültü yapmayın. 
Beş arkadaşınız ekseriyet olmadığını söyle

diği için yoklama yaptıracağım. (Gürültüler.) 
Arkadaşlar, bir dakika, bu yoklamadan evvel 

oylama neticelerini okuyayım, Dün gerekli ço
ğunluk temin edilemediği için bugün tekrar oy
laması yapılan; 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve İştirakler hakkındaki kanun* tasarısının oy
lanmasına (251) arkadaşımız katılmış, (.185) 
kabul, (55) ret, (11) çekinser oy çıkmış ve böy
lece tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısının oylanmasına (244) arkadaşımjz katılmış, 
(237.) kabul, (3) ret, (4) çekinser oy çıkmış, böy
lece tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
oylanmasına 250 arkadaşımız katılmış, (246) ka
bul, (4) ret oy çıkmış, böylece tasarı kanunlaş
mıştır. 
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nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının oylanmasına (239) 
arkadaşımız katılmış (232) kabul, (6) ret, (1) 
çekinser oy çıkmış, böylece kanun tasarısı ka
nunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına (248) arkadaşımız 
katılmış (233) kabul, (6) ret, (1) çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1963 "yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının oy
lanmasına (240) arkadaş iştirak etmiş olup, 
(234) kabul, (5) ret, (1) çekinser vardır. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Efendim, 5 arkadaşımızın talebi üzerine ekse
riyet olup olmadığı hakkında yoklama yaptırı
yorum. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Maraş) — Efendim 
ekseriyet vardır, saymak lâzım, bütün arkadaş
lar gidiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu yoklama içtü
zük gereğince saymak suretiyle değil, okumak 
suretiyle yapılır, içtüzük hükmü budur, buna it-
tıba etmeye mecburuz. Evet devam ediniz. : 

(Yoklama yapıldı.) 
(A. P. sıralarından ekseriyet var, var, devam 

edelim, sesleri) 
BAŞKAN •— Defterden belli oluyor, saydırı

yorum. Her taraftan Başkana serzenişlerde bulu
nulur. Dün de yoklama yaptırmıştım biliyorsu
nuz. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Vakit geçti Bal
kan Bey, yemek yiyeceğiz. 

BAŞKAN — Halen salonda 163 kişi bulundu
ğundan ekseriyet yoktur. Ekseriyet olmadığı için 
bugün saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum.. (A. P. sıralarından sen öğleden 
sonra da ekseriyet bulamazsın, sesleri) Ne yapa
lım, gelmezseniz, olmaz tabiî. 

(Kapanma : saati : 13,20) 



Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — îkinci Oturumu -açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

8, — Belediye Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu îçeltfycH Ca-
vit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayı
lı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Millet
vekili îlhami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
İ/427, 2/191, 2/336; C. Senatosu 1/266) (S. Sa
yısı : 286 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü madde, müzakeresinin kifayetini, mev

zu tavazzuh ettiğinden, arz ve. teklif ederim. 
izmir 

Kadri özek 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere

nin oya vaz'edilmesini arz ederim. 
Afyon Karahisar 

Şevki Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde söz 
istiyonl Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etnıiyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 3 ncü maddeyi bir defa 
daha okuyup, tavzih edip oylarınıza sunacağım. 

(3 neü madde tekrar okundm) 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin Millet Mecli
since kabul edilip Cumhuriyet Senatosunca çıka
rılan 92 nci maddesi üzerinde müzakere cereyan 
etmiştir. Bâzı arkadaşlarımız 92 nci maddenin 
çıkarılmaması tezini savundular. 3 ncü madde
nin zikrettiği diğer maddeler üzerinde hei* han
gi bir ihtilâf yok. 92 nci maddenin metinden çı
karılmasına Komisyonumuz uymuştur. Komisyo
nun bu uymasını, 92 nci maddenin çıkarılmasını 
oylarınıza sunuyorum. Yani Cumhuriyet Senato
sunun metnine Komisyon uymuştur. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... 70 oya karşı 130 oyla benim
seme kabul edilmiştir. Yani1 üçüncü madde be
nimsenmiştir, Komisyonumuzca benimsenen 
üçüncü madde kabul edilmiştir. 3 ncü madde ile 
ilgili diğer maddelere geçiyoruz'. 

• 
Madde 24. — A) Belediye meclisine üye se

çilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en vx altı 

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

izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde 
bulunmamak, 
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6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

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

fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giyme
mek, 

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

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak ve
ya yapmış sayılmak, 

10. Halen belediyeye her hangi bir iş taah-
hüdetmemiş veya taahhüdetmiş bulunanların or
tağı veya kefili olmamış veyahut bu cihetlerden 
dolayı borçlanmamış bulunmak. 

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

B) Belediye başkanı seçilebilmek için • 
(A) fıkrasının 2 nci bend hariç diğer bend-

lerinde yazılı şartları haiz bulunmak, ve 91 nci 
maddeye göre Başkanlıktan düşmemiş olmak. 

Belediye başkanları bu görevlerinin devamı 
süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 
vazife alamıyacakları gibi il ve ilçe idare kurulu 
başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun 24 ncü maddesini aynen benimse
miştir. Benimseme hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı? Buyurun Sayın Ferda Güley. 

> • 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkat 
daşlar, ufak bir noktaya işaret etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Değiştirilen 24 ncü 
maddenin 10 ncu bendinin sonunda, «bulunmak» 
kelimesinden sonra nokta konulmuş. Halbuki, 
bizim maddede olduğu gibi, «bulunmak» tan sonra, 

ı virgül konulup «lâzımdır» kelimesinin bulunması 
gerekirdi. 

' Şimdi, «madde 24. — Belediye meclisine üye 
seçilebilmek için : 1, 2, 3, 4, 5, 10.... şöyle |öyle 
olmak demiş nokta konulmuş. Bunum bizini mad-
demizdeki gibi olması lâzımdır. Bunu Sayın Baş
kanlık bir düşme, bir tab'ı hatası veya kelime düş
mesi şeklinde tefsir edeceklerse bu mümkünse, bu 
maddenin tekrar komisyona gitmesi önlenmiş ola
caktır. Eğer bu mümkün değilse, maddenin bu 
haliyle çıkması doğru olmadığından Komisyona 
gitmesi zaruridir. Bu hususun hallini Başkanlık 
Divanından istirham ediyorum. Eğer kendileri 
zuhulen düşmüştür, binaenaleyh, «bulunmak» vir-
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gül lâzımdır demeye imkân bulacaklarşa bu-he
men burada olsun. Eğer bu imkânı bulamıyacak-
larsa maddenin bu eksikliğinden dolayı Komisyo
na gitmesi zaruridir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metni üze
rinde her hangi bir tasarrufta- bulunmaya Baş
kanlık Divanının yetkisi yoktur. Yüksek Heyeti
niz isterse benimser;; dilemezse benimsemez, Ko
misyona gönderir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — O halde Komis
yona gitsin. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun .24 ncü 
maddesini Komisyonumuz benimsemiştir. Benim
senmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Benimsenen 24 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, 
milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy muh
tarlığı ile belediye meclisi üyeliği veya belediye 
başkanlığı bir şahıs uhdesinde birleşenle?;. Bu ni
teliği haiz bir kimse belediye başkanlığımı veya 
belediye meclisi üyeliğine seçildiği takdirde, se
çim sonucu kendisine tebliğ edildiği tarihten iti
baren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa 
belediye başkanlığını veya belediye meclisi üyeli
ğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye b-ıskanı 
iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Milletve
killiğine veya il fjenel meclisi üyeliğine 5x:çilen 
kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 15 
gün içinde tercih hakkını kullanmazsa belediye 
meclisi üyeliğinden veya belediye • başkanlığından 
istifa etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Benim
seme hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Meclis üyeliklerinden her han
gi bir sebeple boşalma olduğu takdirde belediye 
başkanı meclîse katılacak olan yedek üyenin adı
nı ilçe seçim kurulu başkanlığından yazılı olarak 
sorar ve alınacak cevaba göre sırası gelmiş olan 
üyeliğe davet eder. .Bunlar geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Boşalan asıl üyelik bir siyasi partiye aitse, da
vet edilecek yedek üye de o siyasi partide.ı olur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun 45 nci maddesini aynen benimsemiş-
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tir. Benimseme hakkında söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Benimesenen maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benim
seme kabul edilmiştir. 

Madde 53. -—Belediye meclisi : 
1.' Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü 

toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen kendisine verilen görevleri sü

resi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 
meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğra
tırsa, • 

4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya si
yasi temennilerde bulunursa. 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danış-
taym kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be
lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler 
eskisinden geri kalan süreyi ikmal ederler. 

içişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar ve
rilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de 
ister. Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde 
karara bağlanır. 

Yukardaki bendlerde açıklanan fiil ve işlem
lere katılan belediye başkanlarının da Danıştay 
kararı ile görevine son verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun 53 ncü maddesini aynen benimsemiş
tir. Benimseme hakkında söz istiyen?. Yok. Be
nimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul . 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Belediye meclisi üyelerinin 
her biri belediye işleriyle ilgili her hangi bir hu
sus hakkında Meclis Başkanlığına Önerge vtrerek 
gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi münde-
recatı Meclis üye tamsayısının çoğunluğunca va
rit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üze
rinden 3 tam gün geçtikten sonra belediye başkan
ları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Mec
lis önünde cevap verirler. ' • 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunlu
ğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosu! metnini aynen benimsemiştir. Benimseme 
hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı?. Yok. 
Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde .90. — Belediye meclislerinin dönem 
sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması 
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veya belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin 
de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının 
yarısına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılınca
ya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üye
lerden. müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

53 ncü maddeye göre belediye meclisi toplan
tılarının Danıştayca tehirine karar verilmesi ha
linde dahi belediye meclislerinin görevlerini bele
diye encümeni ifa eder. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun 90 ncı maddesini aynen benimsemiş
tir. Benimseme hakkında söz istiyen arkadaşımız 
var mı?. Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildik
ten sonra, seçilme yeterliğini kaybeden veya göre
vini kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan 
dolayı en az 6 ay hapse mahkûm olan belediye 
başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine 
Danıştay tarafından bir ay içinde verilecek ka
rarla Başkanlıktan düşerler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Benim
seme hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Millet Meclisinin 92 nci madde
si kaldırılmıştır. 
. BAŞKAN — Komisyonumuz 92 nci maddenin 

kaldırılmasını benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Belediye başkanlığının her han
gi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve iş
ten çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi ya
pılmasına veya başkanın görevine başlamasına 
kadar meclis her toplantı yılı başında içinden bir 
üyeyi başkanvekili seçer. Buna rağmen ileride ye
niden bir başkanvekili seçilmesine lüzum hâsıl ol
duğu takdirde başkanvekilinin seçimi için vali 
meclisi toplantıya çağırır. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin ay
nı zamanda boşalması veya meclis tarafından ça
ğırmadan itibaren üç gün içinde başkanvekili se-
çilmemesi hallerinde yeni seçime veya belediye 
başkanının görevine başlamasına kadar il merkezi 
belediyelerinde İçişleri Bakanı ve diğer yerler
de valiler tarafından münasip bir başkanvekili 
atanır. 

- ı e a -
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BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se

natosunun 93 ncü maddesini benimsemiştir. Be
nimseme hakkında söz. istiyen arkadaşımız? Yok. 
Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . - 3 Nisan 1930 tarihli ve 1HS0 sa
yılı Belediye Kanununun 23, 25, 89 ve 92 nci 
maddeleri ile 5669, 6424, 6437, 6555 ve 7363 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun 4 ncü maddesini aynen benimsemiştir. 
Benimseme hakkında söz istiyen? Yok. Benimse
nen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Sandık seçmen liste
lerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci mad
desinin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber Yük
sek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il rad
yoları vasıtasiyle, uygun saatlerde, seçmen liste
lerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıkarıldığı 
ve indirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, ya
yınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurulla
rının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun geçici 1 nci maddesini benimsemiştir. 
Benimseme hakkında söz listiyenl Yok. Benimse
nen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt 
imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan 
hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye mec
lisi ve belediye başkanları seçimlerinde uygulanıp 
uygulanmaması Yüksek Seçiim Kurulunun kara
rma bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun geçici 2 nci maddesini benimsemiştir. 
Benimseme hakkında söz istiyen?. Yok. Benimse
nen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu döneme mahsus 
olmak üzere, belediye •başkan ve meclisleri üye 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 
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1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım. 
1963 Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve 
meclis üyelerinin kanuni görev süresi, 196? yılı 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasın
daki 20 günlük süre bu seçimler için uygulan
maz. . 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun geçici üçüncü maddesini benimse
miştir. Benimseme hakkında söz istiyen var mı ? 
Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece elimizdeki tasarının görüşülmesi de 
bitımiş'tir. Ancak, ek 11 nci madde Meclisimizce 
btnimsenmeyip, kabul edilmediğine göre, Cum
huriyeti .Senatosunun metninin, karma bir ko
misyonda görüşülmesi iktiza etmektedir. Her 
iki Meclisten 6 şar kişiden teşekkül edeeelk bir 
karma komisyonda görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... [Ka-« 
bul edilmiştir. 

iki Meclisten teşekkül edecek 12 kişilik kar
ma komisyona havale edilmiştir. 

9. — İstanbul ili Eyüp ilçesine bağh Gökte-
pe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe ku
rulması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı: 
359) (1)) 

BAŞKAN — İçişleri Balkanının bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen evrak içinde yer lalan 359 

S. Sayılı tasarının 48 saat beklenmeden öncelik 
ve ivedilikle görüşülecek tasarılardan önce ve 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
C. Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Tasarının dağıtılmasından iti
baren 48 saalt geçmediğinden gündeme alın'ması-

(î) 359 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

Diğer işlere takdim en ve öncelikle görüjü'l-
mesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arka
daş var mı? Buyurun Bilgin. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, bundan evvel de Kaynarca ilçesi
nin izmit vilâyetinden fek edilerek Sakarya 
iline bağlanması hakkında bir tasarı gelmiş 
ve bu tasarı komisyonda müzakere edilirken 
lç!şleri Bakanlığından bu gibi fek ve ilhak 
edilecek ilçelerin mevcudolup olmadığı ve 
yalnız basma bir tek ilçenin gelmesinin es
babı mucibesinin ne olduğu sorulmuş idi. 
Aldığımız cevapta* içişleri Bakanlığından, 17 
ilçenin bu suıretle fek ve ilhakları için bir 
talep mevcudolduğu, bunlar üzerinde mua
melelerin ikmal edildikçe peyderpey getiri
leceği ve bunliar için çalışmaların yapıldığını 
öğrendik. Bunun üzerine komisyonumuzca 
bunların toptan getirilmesini ve böyle pera
kende bir surette, muhtelif kanun tasa-
ırileriyle birtakım fek ve ilhaklarja uğraşıl
masının lüzumu bildirmiş ve onu iade etmiş
tik. Bilâhara' bir müddet geçtikten sonra 
Kaynarcıa ilçesi tasarısının tekrar komisyona 
iade edildiğini ve bunun hakkında münferit 
bir karar çıktığını gördük. Ben o zaman tek
rar ettim; madem ki, bir : defa bu tek olarak 
çıktı, artık bunun arkası gelir, teker teker 
birçok ilçeler, teker teker gelmek suretiyle 
Meclis ve komisyonlar işgal edilir demiştim. 
işte onun neticesi olarak, yine Taşlıtaırla 
için verilmiş bir sözün, gazetelerde okuduğu
muz gibi bir va'din, hemen akabinde yerine 
getirilmesi için, bugün üzerinde konuştuğu
muz tasarı da gelmiş bulunmaktadır. Hal
buki senelerce bunu talebetmiş birçok ilçe
ler varken, sırf verilmiş bir va'din anide 
yerine getirilmesini taazmmun eden bir kanun 
tasarısının hemen anide çıkartılmasının ne de
receye kadar doğru olacağını Heyeti Âliye-
nize arz etmek isterim. Diğer ilçelerin hakkı 
hak değil mi efendiler? O ilçeler ki, vatan
daş Devletten arzu ettiği hizmeti daima gör
mek ister, Devlet hizmetlerinin vatandaşın 
ayartma kolaylıkla götürülmesini tazammun 
eden bir hizmettir. Bir yerde esas vilâyeti-
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ne 30 - 35 kilometre ile bağlı iken fek edil
miş, 60 - 65 kilometre mesafesi olan başka 
yere gönderilmiş kazalar va/rken; bu kazalar 
talebetmiş iken, onlar kaale alınmıyor, onla
rın muamelelerine bakılmıyor, geliniyor bura
da, söz verildiğinden dolayı anide üç gün 
içinde bir ilçenin ihdası yeniden karara bağ
lanıyor, huzurunuza gelebiliyor. Bu suretle 
vatandaşların müsavi olarak, haklar ve ka
nunlar karşısında müsavi muameleye mâruz 
kalması icabederken, arz ettiğim gibi verilmiş 
sözlerin yerine getirilmesi için istical edili
yor ve öne geçiliyor. 

Binaenaleyh, bu gibi hareketlerde bulunul
mamasını hassaten rica ederiz. Yoksa1 ilçe 
olmaya lâyık olan bir muhitin, ilçe olmasının 
aleyhinde değiliz. Yalnız Hükümetin* bu zihni
yetine itiraz ediyorum ayrkadaşla.r. 'Saygı
larımla (Millet Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım; Taşlıtarla'da bir 
ilçe kurulması hakkında Hükümetçe getiri
len kanun tasarısını memnuniyetle karşılı
yorum. Fakat, bâzı noktalar üzerinde de dur
mayı vicdani bir vfazife addetmekteyim» 

Dün Bütçe Encümeninde bu kanun tasarı
sının görüşüleceğini bildirdiler. Belirli saatte 
bendeniz de gittim, orada birkaç arkadaşa 
raslacbm. Dönüyorlardı, dediler ki, «iş oldu, 
bitti,» siz de bir imza atınız. 

Muhterem arkadaşlarım bu mevzu önemli 
bir mevzudur. Sebebi de şu : Hükümet mü-
taaddit kereler, Türkiye idari taksimatında 
değişiklik yapılacağını, bu değişikliklerin 
Ihangi kıstaslara, esaslara g'öre yapılması lâzrm-
'geldiği hususunun' tes'biti için içişleri Bakanlı
ğında bir ıkionıisyonun kurulmasını, kurulmakta 
olduğunu ve bu komisyonun çalışıma'larmın da 
nihayete erdiğini en salahiyetli ağızlardan ifa
de buyurdular. Şimdi, idari ta'ksimatta Ibir de
ğişiklik yapılacağına ve hatırımda yanlış kal-* 
'inadı ise halen «mevcut 570 kazanın 140 a ya
kınının bu tesbit edilen ilmî esaslara ıgöre kaza 
olma vasfında bulunmadığını ifade etftiler. E'e-
nre'k ki 570 kazanın 140 a yakını İkaza olma du
rumundan çıkarılacak, nalhiye haline getirile
cek. Bunlardan, 140 'kazadan, yine hatırımda 
yanlış kalmadı ise 17 e yakını, bâzıVhususiyet-
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leri dolayısiyle, ana prensiplere uymamakla be
raber, bâzı hususiyetleri dolayısiyle kazalık 
vasfını muhafaza edeceklermiş. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de 'kaza olmak için yapılmış muhtelif 
müracaatler de vardır. Hükümet olarak bu 
müracaatleri ya hep birlikte tötkdk edip, tesbit 
edilen bu ana esaslara göre İkaza olmak vasfın
da olanları tefrik etmek suretiyle buraya ge
tirir veyabutta 'bundan vazgeçiririz. İstisnai 
muamele yapılması belki şu mahallî seçimlerin 
yapılması sırasında Taşlıtarla'da oturan vatan
daşlarımızı memnun eder ama, 'bir umumiyet 
kaidesi, !bir adalet kaidesi ihlâl edildiği için bu 
nevi müracaatlerde bulunmuş olan vatandaşla
rımızı Hükümetin âdil ölçüler içinde hareket 
etmediği kanaatine sevk eder. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi uzatmak 
istemiyorum; yalnız, şu Ihususu tekraren arz et
mek isterim ki, istisnai muamele yapılmasından 
vatandaşlar şikâyetçidirler. Taşlıtarlahlarm 
kanunu muhtelif kademelerden geçerek kısa 
zamanJda inşallah kaza olurlar, bayramlarına 
can ve gönülden iştirak ederim. Fakat bu işte 
bir politika olduğunu bildiklerinden, vicdani 
kanaatlerinden en ufak bir fedakârlık yapmı-
yacaklarına da imanımı burada arz etmek is
terim. Hürmetlerimle. 

[BAŞKAN — Sayın özarar, buyurun. 
VAHYİ ÖZARAR (İstanbul) — Muttıterem 

arkadaşlarım, biraz evvel Göktepe nahiyesinin 
ilçe olma (kararına can ve gönülden katıldığını 
ifa'de eden Eteni Beye huzurunuzda teşekkür 
ederim. Yalnız, anlıyamadığım • bir nlokta v-ar; 
kanun tasarısına iştirak edip, imza attıkları 
nal'de bir ol'du Iblttid'en bahsetmelerini de pek 
an'lıyamadım. 

Taşlıtarla'nın, diğer ilçe olması için uğra
şılan diğer bucaklardan çok büyük bir farkı 
vardır. (Burası çok kısa 'bir zamanda inkişaf 
göstermiştir. Âdeta 7 - 8 sene içinlde, 10 bin 
nüfus ile başlıyan 'bir mahalle bugün yüz binin 
üzerinde bir nüfusa sahip bulunmaktadır. 1950 -
19*51 de bir göçmen ma'hallesi olarak teşekkül 
eden Taşlıitarla, 1958 senesinde 50 bin nüfusa 
yaklaşmış ve burada bir "bucak teşkilâtı kurul
muş (bulunmaktadır. 1960 seçiminde ise 70 bin 
cîvarında bir nüfusa sahibolduğu, yapılan sa
yımla tesbit • edilmiş bulunmaktadır. Yurdun 
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dört bucağından kopup 'gelen vatandaşlar bu
rada bir nahiye teşkilâtı içinde Devlet hizmet
lerinden kâfi derecede istifade edememekte
dirler. Asayiş de bu bakımdan lâyikıyle ida
re edilememektedir. Taşlıtarla'nın irtibatı, il
çe olarak, Eyüp iledir. Fakat maalesef Taşlı
tarla ile Eyüp arasında ne halik otobüsü, ne 
şe'hür otobüsü işler. Vatandaş ancak işlerini 
ya yaya olarak gider görür; 'veya parası varsa 
taksi ile gider. 

Yine 'tasarıda Göktepe nahiyesine bağlan
ması ımevzuubahs'olan 10 köyün Eyüp'le hiçbir 
irtibatı yoktur. Bütün köylerin yolları Taşlı
tarla 'dan (geçer. 'Köylerin Taşlıtarla'ya, E'yüp 
ilçesine olan mesafesi ile bâzılarında 30 kilo-
metrenin üzerindedir. Vatandaş oradan gelir, 
Taşlıtarla'da iner, oradan tekrar E'yüp'e gi-
der, Eyüp'de işini görür, Taşlıtarla'ya çıkar, 
vasıtaya biner köyüne gider. Bu bakımdan bu 
köylerin de, teşekkül etmesi teklif edilen ilç'eye 
bağlanmasında büyük bir isabet vardır. Taşlı* 
tarla, arz ettiğim gibi, 100 blinin üstünde bir 
nüfusa varan bucağımız, 'bugün artık Devlet 
hizmetlerinin lâyikıyle 'o ilçe d cine girmesini ve 
ora'da asayişin mümkün olduğu kadar sağlan
masını vatandaş can ve gönülden arzu etmektedir. 
Buranın ilçe olması içlin hiçbir politik sebep 
yoktur. Buradaki muzdarip vatandaşın dert
lerine'bir an evvel el uzatmak onların ıstırabını 
Ihalletmek ve oraya âmme tesislerinin, sağlık 
tesislerinin, daha mükemmel daha seri şekilde 
(gitmesine matuf olduğundan başka bir düşün
cenin altında olmadığını tahmin etmekteyim. 
Mu'h terem Meclisinizin de Ibu muzdarip bölge
nin, ilçe - olma teşebbüsüne iştirak e'deceğini ve 
Muhterem Heyetinizin vereceği karar ile en 
yakın zamanda burada ilçe teşkilâtının kurula
cağını tahmin dd'er, muhterem Heyetinizi hür
metle selâmlarım. Bir noktadan tasarıyı geti
ren Hükümete şükranlarımı arz ederim. Bura
ya Gazi Osman Paşa gibi tarilhî bir isim 'veri'l-
mesi, buranın nüvesini teşkil 'eden göçmenlerin 
de arzularına bir 'hürmet ve onlara bir iltifat 
'olduğundan, ora halkı namına da, şahsan ora
da yetişmiş bir insan olarak şükranlarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naci Öktem. 
NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Vahyi Özarar'm buradaki 
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konuşmasına aynen iştirak ederim. Taşlı tarla ı 
namı olan bu nahiyemiz, Eyüp'ün ortasında 
dert ve ıstırabı olan bir n&hiyemizdir. Etrafı 
Eyüp'ün köyleri ile çevrilmiş, hakikaten her 
türlü mahrumiyet içinde kıvranan Anadolu ço
cuğunun barındığı bir mmtakadır. Hükümetin ge
tirmiş 'olduğu bu tasarı, her ne kadar arkadaş
larımızın müstaceliyetle getirildiğine kaani 
iseler dahi, böyle oluşu ıdahi bizim için hakika
tten Ibir kazanç sayılır. Çünkü, insanlar ıstıra
bını dindirebiknek için ancak Hükümetine mü
racaat eder. Istıraplar çok zamanlar bir sani
yede dindirilebilir, çok zamanlar senelerce din
dirilemez. Bu bakımdan Taşlı tarla'nın kaza 
oluşu da büyük bir kütlenin ıstırabını dindire
ceğine ve Meclisin tatile gireceği şu anda, Taşlı 
tarlalıları bir bayram sevincine ıkavuişturacagı-
na mutlak surette kaani olduğum için onların 
bayramlarına bu kürsüden can ve gönülden ka
tılmayı arzu etmekteyiz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, belki politik ola
bilir,, Ibelki o'limıyalbilir, bunlar mühim değil be-' 
niım içdn. Benim için ımühim olan memleketi
mizin her köşesinde böyle ıstırap kaynağı yer
ler varsa, (bunların biran evvel kaza Veya na
hiyeye kavuşturulmasıdır. Bu bakımdan Hükü
metin getirmiş olduğu bu tasarıya müspet rey ve
rilmesini ve bu arkadaşlarımızın dileklerinin bir
an evvel yerine getirilmesini can ve gönülden 
temenni etmekteyim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, konuşmak 
istiyor musunuz? (Bırak, bırak sesleri) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Evet, istiyorum. Bizim de dertlerimiz var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım, Taşlıtarla'da bir 
kaza kurulmasına taraftar olduğumu arz et
miştim. Esbabı mucibede okuyorum: «Çeşitli 
sosyal çevrelerde yetişjmiş ve fartklı hayat gö
rüşlerine sahip bulunmuş insanların süratle ve 
düzensiz feir şekilde yerleşmesinden doğan hu
zursuzlukların yakın ve dalha yetkili bir otari-
tenin ımâni zafbıta tedbirleri ile asgariye inece
ği ve güvenli bir yaşayışın sağlanacağı, mahallî 
ve genel ihtiyaçların daha yakından takip olu
narak bunlara afrt hizmetilerin zamanmdla ve 
mükemmellikle yerine getirileceği... «Maksa-
diyle TaşMarla'nın biran evvel kaza haline 
getirilmesi Hükümetçe de ivedi görülmüş ve 
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huzurlarınıza getirilmiş (bulunuyor. Biraz evvel 
arz etmiştim. Bu durumda olan' nice yerler 
var, nice müracaatlar var. Bunların her birisi 
de aynı görüş zaviyesinden ele alınsın. Müsaa
denizle, bendeniz de Giresun'un bir kazasın-
dan bir misal arz ediyorum Dereli kazasının 
vilâyetle olan irtibatı yeni yapılmakta olan yol 
ile »ağlanıyor. Bunun bir Yavuzkemal bucağı 
var. Kazada askerlik şubesi yok. Nahiye idari 
bakımından kazaya bağlı, adlî bakımdan vilâ
yete bağlı. Buradaki vatandaş, vatandaş değil 
mil Bunların ıstırabını neden gidermiyörsü
nüz? Bundan daha müstacel ıstırap olur mu? 
Vatandaş (bir işini yapacak, nüfus İkaydım almak 
için kazaya gidecek, idarî (bakımından oraya 
bağlı. Fakat vaka adlî vaka olduğu için vilâ
yete gidecek. Şimdi, bizim ortaya koyduğumuz, 
T'aşlıtarla gibi hakikaten İkaza olması icalbeden 
bir yer ele alınırken, memleketin diğer yerle-. 
rinde de aynı durumda olan ve ıstırap konusu 
»olan mevzular da ele «alınsın, halledilsin. Bu 
baklandan Hükümetin, eğer hakikaten ifade 
ettikleri gibi Türkiye'de idari taksimatı ilmî 
kıstaslara göre ele aldıkları doğru ise onların 
neticelerini buraya getirsinler ve biz de haki
katen âdilâne bir iş yapıldığına ve vatandaş 
hizmetlerini görülebileceğine olan imanımızı ta-
zeliyelim. (Seçmene selâm sesleri) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— ihtiyacımız yok. 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (O. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhteremi 
arkadaşlarım, huzurunuzda bahis konusu olan 
yeni bir kaza kurulma mevzuu, aslında arkadaş-. 
larımızın haiklı olarak gösterdikleri hassasiye
tin tenkidine muhatap olacak mevzu değildir. 
Bunları mesnetlerine dayamış olm'ak için önce 
tenkidlerde bulunan arkadaşlarımın sözleri zap
ta geçtiği cihetle karşılanması gerekli olan ci
hetlerini birer cümle ile cevaplandırıp, kısaca 
arzı malûmaJt edeyim. Mevcut kazaların adet
lerinin indirilmesi diye elimizde resmî bir mev-. 
zu yoktur. Bu itibarla arkadaşıma Ibir cevap 
vermiş olayım. 

Ahmet Bilgin arkadaşım da diğer ıbir konu
yu ele almıştı. Sakarya ile Koceli arasındaki 
bir kaza mevzuu: Kaynarca, Bununla ilgili olan 
taıs'arı. Bütçe Karma Komilsyonunun kendileri-
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nin bulunduğu celsesinde tehir ve falkat Ibilâha-
ra kendilerinin bulunmadığı celsede kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Kazaların hepsinin niçin gelmediğini de ifa
de edeyim. 

içişleri Bakanlığına intikal eden bütün 'kaza 
talepleri son derece ciddi bir tetkika tabi tutul
maktadır Mahalline salahiyetli arkadaşlar 
gitmekte, valilerin mütalâaları alınmakta, va
tandaşların temayülleri ölçülmekte, coğrafi hu
susiyetleri, yol ve ekonomik gerçekler yan yana 
getirilmekte ve bunların heyeti umumiyesi yeni 
bir kaza olmasını gerektirdiği takdirde ancak 
bir neticeye bağlanarak Büyük Meclise su
nulmaktadır. Elimizdeki mevzua ıgeHince: 

Hükümetin gerekçesinden iki cümle oku
yorum : 

«istanbul İlinin Eyüp ilçesine bağlı Gökte-
pe bucağı; 1951 senesine kadar hâli olan ve 
Taşlıtarla adı ile anılan mevkie yerleştirilen dış 
memleketlerden gelen göçmenlerin ve memle
ketimizin bâzı bölgelerinden gelen vatandaşla
rın mühim bir yekûna baliğ olması; ayrı ayrı 
memleketlerden ve bölgelerden gelerek yerleşen 
halkın sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden 
farklı bir yapıya sahip bulunması, zamanla bir 
takım idari, inzibati ve sair müşküllerin doğması
na ve kamu hizmetlerinin aksamasına sebeb-
olduğu..» tesbit edilerek ve bu havalide 20 bini 
aşmış bulunan ev içince hâlen 120 bini bulan 
vatandaşın oturduğu da tesbit edilerek, elimiz
de hiçbir müracaatın bu ölçüde âcil bir mahi
yet taşımadığı kanaatine de varılarak sevk edil
miştir. Bu kanaate katılan yetkili Meclis Ko
misyonu raporunda, «istanbul'da Eyüp ilçesine 
bağlı Göktepe bucağının teşkiliyle buraya tür
lü sebeplerle mühim miktar da nüfus akını ol
muştur, Nüfusun çokluğundan mütevellit va
tandaşın huzurunu sağlıyacak emniyet ve asa
yiş ve diğer sosyal ihtiyaçlarının idari güçlüğü 
halli lâzımgelen bir mesele haline gelmiştir.» 
demek suretiyle de komisyon olarak burada bir 
kaza kurulmasının idari, inzibati sosyal zaru
retlerini belirtmiş bulunuyor. Burada sözümü 
toplarken şunu arz etmek istiyorum : 

Istanbulun taşıdığı sosyal bünye meçhulü
müz değildir. Istanbulun taşıdığı idari bünyeyi 
de biliyoruz, istanbul şehrinin etrafı, ' çepçevre 
bildiğiniz hüviyette gecekondularla doludur. 
Bunların idaresi ciddî bir mevzu olarak önü-
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müzdedir. 120 bin vatandaşın bir küçücük nahi
ye ve nahiye müdürü vasıtasiyle idare edilmesi
nin mümkün olamıyacağını, hele istanbul gibi 
çok meselesi olan bir memleketin bünye zarure
tinin icabı olduğunu Büyük Meclis takdir ede
cektir. Bu itibarla, istisna yok, zaruret, vardır 
ve Hükümet, Büyük Meclise bir istisnai iltimas 
arzusu ile değil, idari, sosyal, inzibati ve istan
bul şehrinin hususiyetlerinin yarattığı bir zaru
retle gelmiştir. Takdir Büyük Meclisindir. Te
şekkür ederim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Sual soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Halen idari taksimatın düzenlenmesi için ya
pılan çalışmalar sırasında 570 kazanın 140 ma 
yakınının kaza olma vıastfı olup olmadığı hu
susu tesbit edilmiş midir, tesbit edilmemiş mi
dir? Bu bir. ikincisi, halen kaza olmak için 
yapılan müracaatlerin sayısı kaçtır, bunların 
dosyaları tekemmül ettirilmekte midir? 

IÇtŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — Vekâletimizde kazaLarı tetkik et
mek üzere meşigul olan bir komisyon, vardır. 
Bu komisyon geçmiş devirde kurulmuş bulu
nan birçok kabaların kazalık vasıflarının tam 
olmadığı neticesine de varmıştır. Ancak, hiç
birinin kaldırılması gibi bir talep ve neticeye 
varmış değildir. Yani arkadaşım, ne demek 
diyor; bir yerde bir kaza kurulabilmesi için 
gerekli zaruretler fazlaca hesaıbedilmeden bâzı 
tesirlerle ka'zalaTm kuruluverdiği neticesine 
komisyonumuz nasıl varmıştır? Bu itibarla 
idari taksimatta değil sadece, idaremizde de 
bu kaza fazlalığından doğan bâzı güçlükler var
dır. Ancak bunların kaldırılması diye bir fi
kir ve teşebbüs, yoktur. Onu arz ediyorum. 
Elimizde zannederim 70 i mütecaviz kaza tale
bi vardır. Bu kaza taleplerinin geçmiştekine 
benzlyeîi özürlerle kurulması gibi bir neticeye 
varmamak içim ürerimde ciddî darak çalışılmak
ta ve huzurunuıza getiriimiş olan kanun tasa
rısı misillû müspet mucip sebeplere dayanma
dıkça de ikmal edilmemektedir. -Durumu arz 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VELÎ 

UYAR (Yozgat)/ — Çok muhterem arkadaş] aı-
rım, beyanım gayet kısa olacak, özür dilerim. 
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ıSaym Vahyi üaarar ve Naci Öktem arka-

, daşlarımız ve içişleri Bakamımız-, etraflıca nıev« 
zua temas ettiler. Biz komisyon olarak, hizme
tin halkın ayağına götürülmesi mevzuuna inan
mış olduğumuz için, öncelik ve ivedilikle ve 
süratle bu kanunu huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. 

Sayın Eteni Kılııçoğlu arkadaşımız 'bilirler 
k i ; İçtüzük ve teamül gereğince komisyonlar 
üçte 'bir mevcutla toplanırlar. '35 mevcutlu 'bu
lunan Bütçe Komisyonu da 15 üye ile toplan
mıştır.' Şayet Etem Kıdnçoğlu arkadaşımız tam 
o sırada yok da sonradan gelmiş imz>a etmişler
se o kendisinin bileceği bir iştir. 

Komisyon ekseriyetle toplanmış ve -mevzuu 
enine boyuna tezekkür etmiş, huzurunuza ge
tirmiştir. Her hangi bir şekilde şu veya bu 
tarzda zihinleri bulandıracak bir 'husus mev-
zuubahis değildir. Bu bakımdan huzuru kal'ble 
'bu tasarıya oy kullanalbilirsiniz. Hürmetle
rimle. 

(BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz Taşlıtarla'nın kaza olma
sına mulhalif değilim. Ve Taşlıtarla'nın kaza 
olmasını da candan istiyen bir arkadaşınızım. 
Çünkü Hükümet hizmetini milletin ayağına 
ıgetirmek her vakit doğru ve iyi bir prensip>-
tir. Yalnız Sayın Vekil .Beyefendi buyurdu
lar ki, bunda istisnai bir muamele yoktur. Bun
da istisnai muamele olup olmadığına işaret et
mek istiyorum. Bizim 'bir Pazar nahiyemiz var
dır, 'bu nahiyenin 1957 senesinde kaiza olması 
için de müracaatı vardır. Bunun için 3 - 4 ay 
evvel verdiğim 'bir sözlü sorum var, halen 
ıgündemdedir. Bu nahiye Tokat'a 30, Turhal'a 
da 30 kilometre mesafededir.. Bunun kaza ola
rak da 30 bin küsur nüfusu oluyor. Bu nüfu
sun tamamı kaza olmasını istiyor. Pazar nahi
yesinin belediye bütçesi de 148 küsur bin lira
dır. Paızar nahiyesinin bir hastanesi vardır. 
Hastanenin doktorlarına mahsus iki tane loj
man vardır. 300 litrelik şarap deposu vardır. 
(Gülüşmeler) Bir falbrika vardır. 

BAŞKAN — Pazar nahiyesini 'bırakın Sayın 
Kazova; esas mevzua gelin. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — İstisnai 
muamele diyorum. İstisnai muamele var mı, 
yok mu, bunu izah ediyorum. Efendim, Pazar 
nahiyesinin sineması vardır ve Bazıar nahiyesi-
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ıi'i idare edecek kaymakam ve memurlar için 
bina vardır; Hükümet koı\ağı vardır. 1957 
senesinde müracaat edildiği halde burası hâlâ 
kaza olmamıştır. Bakanlar Kurulu kararından 
geçtiği (halde sıraya ela girmemiştir arkadaş
lar. Bakanlar Kurulu kararından diyorum, 
zannedersem (Bakanlar Kurulunun kararından 
geçtiğine kaaniim. 

Şimdi, böyle bir yer kaza olmayıp da Taşiı-
tarla ve Abana <gübi yerleri hususi emirlerle 
kaza yapmanın ne demek olduğunu, Büyük 
Millet Meclisinin takdirine 'bırakıyorum. İstis
nai muamele var mıdır, yok mudur? Şimdi bu 
kaza komisyona geliyor, öbür kazaların mü
racaatlarından hiçbirisi komisyona .gelmiyor. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sen de 
mebus olda takibet. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Takibet 
diyor. Takibediyorum, çıkmıyor. İki dudağın 
arasından çıkan bir kanunla oluyor. Dünkü 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Kazova esasa geliniz. 
Karşılıklı konuşmayınnz. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Bugün 
hi'çjbir farkı yoktur. Aynen Millî Şef devrin
deki gibidir. Hepinizi Hürmetle selâmlarım. 
(Gülüşmeler ve alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergeleri gel
miştir. Okutuyorum. 

[Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler kâ

fidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Sadrettin Çanıga 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasa ramım tümü üzerindeki konuş

malar Umumi Heyeti aydınlatmıştır. Müzake
renin kifayetinin oya arzını sayıgılarımla arz 
ederim. 

Eskişehir 
Celâl ettin üzer 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum ; kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
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İvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifi

ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

istanbul ili, Eyüp ilçenine bağlı Göktep© (bu
cağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe kurulma

sı hakkında kanun > 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri kapsamak üzere istanbul 
İli, Eyüp ilçesinin, Göktepe bucağında Gazios
manpaşa adiyle yeniden bir ilçe kurulmuştur. 

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

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, görev, aylık ve sayıları gösterilen, bu ilçe
nin kuruluşuna ilişkin kadrolar 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Bakanlık 
ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun yayımı tarihinde* 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu' 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşacak var mı? 
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Buyurun Sayın Bilgin. Lehinde. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, şimdi kabul edeceğiniz bir kanun
la İstanbul'da Gaziosmanpaşa adiyle kurulmak
ta olan kazanın vatana,' millete ve Taşlıtarla 
halkına hayırlı olmasını can ve gönülden temenni 
ederim. 

Hükümet, hizmetini vatandaşın ayağına gö
türebilmek gayesi ile hazırlanmış olan hu tasa
rının kabulü, inşallah bu vadide daha birçok: 
hizmetleri vatandaşın ayağına götürebilmesi 
zaviyesinden huzurunuza getirilip kanunlaşma
sı temennisinde bulunur, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü açık oylarını
za sunulmuştur. Kutular dolaştırılmaktadır. 

Arkadaşlarımız acele oylarını kullansınlar; 
çünkü şimdi Birleşime ara vermek zorunda-? 
yız; saat 16 da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanacaktır. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar, açık oyla
maya katılmıyan arkadaşlar lütfen oylarım 
kullansınlar. Kutuları kaldıracağım. 

Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 
İstanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı Göktepe 

bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe ku
rulması hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oy sayısı 239 dur. 236 kabul 2 ret 1 çekinser 
oy kullanılmıştır. Böylece tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. Memlekete ve millete ha
yırlı olması temenni olunur. (Alkışlar) 

Saat 16 da toplanacak T. B. M. M. birleşi
mini mütaakıp toplanmak üzere Birleşime ara 
\ eriyorum. 

Kapanma saati : 16,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılına saati : 16,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mefcki Keskin 
KATİPLER — Vefa Tanır (Konya), Riza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisi oturumunu açı- yorum. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

3. — Milletvekillerinin seçmenleriyle temasları 
ve memleket içinde incelemelerde bulunmaları 
için Millet Meclisinin 19 Ağustos 1963 Pazar
tesi gününe kadar tatil yapması hakkında parti 
grupları adına verilen müşterek önerge. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekillerinin seçmenleriyle temas ede

bilmelerini ve seçim bölgelerinde inceleme ya
pabilmelerini de sağlamak maksadı ile Millet 
Meclisinin 19 Ağustos 1963 Pazartesi tarihine 
kadar tatile girmesini arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

İstanbul 
ö. Zekâi Dorman 

C. H..P. Grupu 
Başkanvekili 

Konya 
Rüştü özal 

Y. T. P. Grupu 
adına 

Aydın 
Orhan Apaydın 

A. P, Grupu 
Başkanvekili. 

izmir 
Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu adına 
Nevşehir 

Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — Partilerin müştereken hazırla
yıp verdikleri ve parti grup başkanvekille-
rinin imzaladıkları tatile girme önergesini oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımıza 19 Ağustosa kadar iyi bir 
tatil temenni ederiz. (Alkışlar) 

19 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 16,35 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Elt, Balık, Gıda Sanayin İşçileri Sendikası 
Yönetim Kurulu adına Başkan Sıddık Havuçlu-
gil, Rize Çay Sanayii İşçileri Sendikam Yönetim 
Kurulu adına Reşat Uçak, Maden İşçileri adı
na Başkan Mehmet Arıdar, Kütahya Şeker Fab
rikası fşçi Mümessili Mehmet Aydın ve Kon

ya-Ereğli Mensucat İşçilerii Birliği Sendikası 
Başkanı Hasan Ivgen'in Sendikeler Kanunu 
ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu
nun kabul edilmesi münasebetiyle teşekkür tel
grafları. 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasansma verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepinar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇJekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
251 
185 
55 
11 

190 
9 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail "Rrt.flTi 
ARTİ l l f r H AjiL UCwXx 

ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Âtıf.Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gö|cay 
Vahyi özarar 

İZMİR 
Osman Sabri Ad&l 
Şükrü Akkan 
Ziya Hanhan 
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Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

M. Meclisi B : 119 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kiray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

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

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu , 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
TrVthi Mahramlı 
Hayrı Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
îsmet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ömer Zekâi Dorman 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet Bafaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (Î.Ü.) 

Osman Şahinoğlu 
TOKAT 

Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

[ÇeMnserl&r] 
ANTALYA 

Ömer Eken 
ARTVİN 

Nihat Ata 
BALIKESİR 

ADANA 
Hasan Aksay 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADİYAMAN 
Ali Turanlı 

AÛRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Haif. Aytbar (B.) 
Osman Bölükbayı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (î.) 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

•İl yas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cihat Turgut 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

[Oya katilmvycmlar] 
AYDIN 

Nedim Müren 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKS8ÎR 
Cihat BHgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim ökıtem (B.) 
Ekrem Paksoy (î.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
(Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahısktkoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (î.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirmçdeğlu (B. 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir G&itlioğlu 
Nazmi öüoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoglu (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya, 
Seyfi öztürk 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 
îsmail Hakkı Tekinel 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (1.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 

173 



Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
îlhaimi Sancar (B.) • 
Hilmi Oben 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMÎB 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 

KARS 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

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

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
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Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart , 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

4 MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Haşan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (I.) 

MUĞLA 
Sait Mutlu 

19 . 7 . 1963 O : 3 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğıızdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fııad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
Zeyyaıt Kocamemi (I.) 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

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

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

TJRFA 
Osman. Ağan (t.) 
Kemal Badıllı fi.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması haktadak kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

, 

ADANA 
Vusul Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
ı£asım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
Kemal Sarıibrahimoğlu 
pepınar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arp&cıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim İmirzalıoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
244 
237 

.3 
4 

197 
9 

[Kabul edenler] 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak v 

Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türked 
Ziya Uğur 
ismail. Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
fîilim ı Güldoğan | 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şer af ettin Konur ay 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytimoglu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Naîm Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 
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İÇEL 

Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 
ihsan Önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Boabeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormao 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka\ 
Sahabettin Orhon 
Nacrök tem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
AH Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

A( 
Nevzat Güı 

KASTAMONU I 
ihsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Rüştü özal 
FaMh özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozhay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
1"T A * A l * ı 

H. Avnı Akşıt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğl" 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

1 Hurrem Kubat 

[Redde 
JRI 
ıgör 

İZİ 
Nihat Kür§ 

— r 

Hilmi Okçu 
Nahit Yenişelhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Ali Hüdayioğl'u 
Enver, Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıknn 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğhı 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hiîmi Baydur 
Cevdet Oslkay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güiey 
Orhan-Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

Ttl̂ rJS 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Alttay 
Rahmi Çeltikli 

1 ibrahim Göker 

denler] 
ff&t 
at 

re — 

M 
Sami öztüı 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizunan 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

1 URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karaharılı 
Sabri Kılıç 

[ UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şülkrü Kösereistoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 

1 Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Peştilci 

UŞ 
<k 
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[Çekinserler] 
ANKARA 

Hüseyin Atatman 

Mustafa Kemal Erko-

van 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

[Oya katilmıy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Cavit Oral 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöî 
Nevzat Şener 

/ ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
llaif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (î.) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğln 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
ihsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Saffet Eıninağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (I.) 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
f.Ti hat Bilgehaıı 

Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (î.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paiksoy (t.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahraan Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necimi ökten (IB.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arşları 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğhı 
Nazmi özofhıl 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu (B.) 
Naci. Güray 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakary.ı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nlzftmettin Erkmen 
Ali Köymen 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemdr 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demi ray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
< )ğuz Oran 
Ilhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiy arışa ti 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman YazgaD 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif. Ertunga 
Saim Kaygtu. 

KARS 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

— 177 — 



KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Meihmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
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Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp (I.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (1.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
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RİZE 

Erol Yılımaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kaper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Âlicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 

Güner Sansözen 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi (1.) 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Osman Ağan (t.) 
Kemal Badıllı (1.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Taktaki lıç 

YOZGAT 
» 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoirîj 
Yusuf Ziya Y'ücebilgiıı 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

I Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

>•«< 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mahmut Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-X 
oğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 191 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer'Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

— 17 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fetfy Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

9 — 

i DİYARBAKIR 
i Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 



HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan \ 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu I 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
îhsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem j 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekin el j 
Reşit Ülker 

ÎZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
1"hsan Gürsan 
Ziya Hanlı an 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
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Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır i 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin *Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR I 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim I 
Hâldafı Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman | 

'Selçuk Aytan I 
Ahmet Gtirkan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten j 
Şevket Raşit Ha.tipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
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manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar • 
Şevki Aysan ı 
Vahap Dizdaroğlu i 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA I 
Hilmi Baydur ? \ 
Cevdet Oskay | 

MUŞ 
Saımi Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu I 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley I 
Orhan Naim Hazinedarı 
Aia. Topaloğlıı 

RİZE 
Arif Hikmet Gûner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp | 
Osman Şahinoğlu I 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay . | 

Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizraan 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran ITral 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOBLÎ 
Vahap Kışoğln 
Fethi Ülkü 

UBFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Btilanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis G-örenta§ 
Şülkrü Köisereiso&lu 

YOZGAT 
CelM Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Kenak 
Mphmet Ali Pestilci 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Hal it Ziya Özkan 
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AĞRI 
Nevzat Güng&r 

ADANA 
Hasan Aksay 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahiruoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADİYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA ! 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölüıkbaşı 
Bülent Bcevit (B.) 
Mustafa Kemal Brko-
van 
Muhlis Ete (t.) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçicin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AMlhaik Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv | 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (1.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (î.) 
Cevat Kanpulat ı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Nihat Kürşat 
RİZE 

Cevat Yalçın 

[Oya katılmvyanlar] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BOLU 

Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Ök'tem (B.) 
Ekrem Palksoy (t.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli . 
Necini öikten (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemaleüar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (t.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil • 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yajsgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

tETVrfft 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 

1 KARS 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fefbhi Doğançay 
Osmau Zeki Oktay 
Ali özdiknıenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğln (B. 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

i KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
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Abdüssamet Kuzucu 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp (i.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 
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NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 
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SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözeri 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi (1.) 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 

Osman Ağan (I.). 
Kemal Badıllı (t.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamöğlu 

ZONGULDAK 

Sadık Te'kin Müftijoğlıı 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İstanbul 

Kocaeli 

1 
1 
ı 
1 

1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

9 

1 
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İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

ADANA 
Yûsuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KAEAHİSAE 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Jİeşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Kâran 

ANKARA 
îsmaü Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

kanuna verilen oyaların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye «ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
239 
232 

6 
1 

202 
9 

[Kabul edenler] 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat uzarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

- u 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tVmnıl T^rfnn 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

* 3 -

• 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 

Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay > 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
l^alhrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeei 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gür&an 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

Bahtiyar Vural 
KASTAMONU 

Sabri Keskin 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karara
nı anoğlu 

Hu irem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

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

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim G-öker 

Rahmi G-ünay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybııra 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç. 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedifhanoğhi 

"Muslih Gorenfoaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Od fil Şungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 

[Reddedenler] 
Nihat Kürşat 

KONYA 
Faruk Stikan 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
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[Çekin serler] 

TttElP. 

Arif Hikmet Güner 

[Oya kahlımyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Mehmet G-eeioğlu 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (t) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AibdM'hak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (î.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (î.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 

Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BtLECtK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlvı 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (t.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necini ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (t.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
(B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
(B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (İ.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Derairay 

Ömer Zekâi Durman 
Saadet Evren 
Orhan Eyiiboğhı 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Yahyi özarar 
.illıami Sanear' (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 

KARS 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
(B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

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

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erde mir 
Halil özmen 

— 186 — 



KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
MJökki Keskin 
(Bşk. V.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Afcyurl 
Ahmet, Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

M. Meclisi B : 119 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (1.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (t.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 

[Açık w 
Aydm 1 
Erzurum 1 

rlatay 1 
Isıtan'bul 1 
Kocaeli 1 

19.7.1963 0 : 3 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Aligan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç ! 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi (t.) 

yeUMer] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

/ 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

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

URPA 
Osman Ağan (1.) 
Kemal Badıllı (1.) 
Kadri Eroğan 
CVI81 ftnf>Aİ 
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UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 



M. Meclisi B:119 19.7.1963 0 : 3 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küeükte-
pepınar 
Kem al Sarıib ra h im oğlu 
Ahmet Savruri 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI . 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafâ Kemal Karan 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkban 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 

Üye sayım 
Oy yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
240 
233 

6 
1 

201 

[Kabul edenler] 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
izafet Eker 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Ossman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bdnay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çarığa 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
GJyasettttn Ka vn ca 
Şerafettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemale ila r 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğhı 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞ ANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 
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tÇEL 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya Denmaneı 
Sadık Kutlay 
ihsan Önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balum 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
îbmhim Absk 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Muısıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

M. Meclisi B<:119 
KASTAMONU 

Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
ağlu 

KAYSERİ 
Abdülhailiin Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
A bdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
11 asan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Atamıan 
Seleuik Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı , 
Rüştü özal 
Fakih Özt'akih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirli oğlu 

18.7.1963 0 : 3 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

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

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Osıkuy 

MUŞ. 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akclağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Orilüğlıı 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Alt ay 
Rahmi Çeİtelkli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğl u 
Orhan öztrajc 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Samd.Karahtmlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlıı 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kosereisoğlıı 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
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KONYA 
Faruk Sükan 

RİZE 
•Oevat Yalcın 
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[Çekinser] 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 

[Oya hatîlmıyanlar] 
ADANA 

ilasın Aksay 
Cavit Oral 
îbrahira Tekin 
Ahmet Topaloghı 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özean -

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (1.) 
fhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pakstit 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(P,) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (I.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgahan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (1.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Fennî îsîimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

-BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hali t Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet ögbey 

BURSA 
ibrahim ökteııı (B.) 
Ekrem Paksoy (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdûrrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
•Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recaî Isikenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ai'dıçoğlu (B.) 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli-

. ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

, GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erinmen 
Ali Köyraen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Oîlli 
Ahmet Sim HoeaoğlLa 
Sekip'İnal 

İÇEL 
Mazthar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 

Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
İlham! Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Saibri Vardarlı 
Abdûrrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş . 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Sairn Kaygan 

KARS 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.)-
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin B%isu 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONTA 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 

Abdüssarnet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsmeit inönü ('Başbakan) 

MANİSA 
Nusret Köklü, 
Hilmi Okçu 
Ya'kup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Haaan Fehmi Evliya 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp (I.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ra;mazan Deminsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Balkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 

[Açık 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

19 . 7 .1963 O : 3 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert. 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
IIAmit Kiıpcr 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mallım ut Alicnnoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Ha^taoğlu 
Güner Sansözen 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi (I.) 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan (I.) 
Kemal Badıllı (t.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tah takıl iç 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZÖttGULDAK 
Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

üyelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 
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M. Meclisi Bv: 119 19.7 .1963 0 : 3 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değigifcllk 

yapılması hakkındaki kanana verilen oyların sonucu 

. - (Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 5 
Çekimserler : 1 

Oya katılraıyanlar : 201 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalıay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gtnte 

[Kabul 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat, Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

edenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğltt 
Naim Tirali 

aÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat'Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

19 . 7 .1963 O : 3 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

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

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bul an alp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
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AĞRI 
Nevzat Güngör 

M. Meclisi B : 119 19,. 7 .1963 O : 3 

[Reddedenler] 
ÎZMÎR 

Nihat Kürşat 
KONYA 

Faruk Sükan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Ömer Eken 

RÎZB 
Cevat Yalçın 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz v 

Nevzat Şener 
ANKARA 

Hüseyin Ataman . 
Rayif Aybar (B.) 
Osman tBölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (1.) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (I.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (1.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Eıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

Faruk Küreli 
Necini ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B,v, 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (t.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali KÖymen 

OUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir • 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu -
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (R.) 
Oğuz Oran 
İlham i Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 

KARS 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

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

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memcluh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 

M. Meclisi B:119 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurattin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
YakUp Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
I]han Tekinalp (I.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ha I it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

19, 7 . 1963 O : 3 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Siı-men (Başkan) 

SAKARYA 
Ekren Alieaıı (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Osrtan Şahin oğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güncr Sarısözen 

TOKAT 
Zeyyat Kocam em i (i.) 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan (I.) 
Kemal Badıllı (I.) 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 
1 

1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 
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istanbul ili, Eyüp üçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir üçe kurulması hak

kındaki kanun tasarısına yerilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) i 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
239 
236 

2 
1 

202 
9 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasını Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu' 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Flalûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
ibrahim S'tkı Hatip-
oğlu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
J3miri Paksüt 

[Kabul 
Ahmet Üstün 
b'erhat Nuri Yıldınm 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Nazın i Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Rasat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Siddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray * 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

edenler] 
BURDUR 

Mehmet Ozbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin- Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Seagin 

ÇANKIRI 
Rahmi. İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Recai İsken deroğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Ccvat Dursuııoğlu 
Gıyasettin Karaca ,; 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal çilesiz 
İbrahim Btean. Kılı§e|lu 
Nalım Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçükerl 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sairi Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Deraıancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Oihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Fer ruh Bozheyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demi ray 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekîııel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazdan 

İZMİR 
Osman Sabri Ada] 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

M. Meclisi B : 119 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrah nan Al tuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bo'zbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya. 
TFalit Ziya .Özkan 

19 . 7 .1963 O : 3 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Vakup. Kadri , Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Filmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal I>ağcıoğlu 
Ali Hüıdayioğlu 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kararan Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tafı 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
•Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Fikreni Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yaff-murdoreli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü -Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin MüftüoğU; 
Mehmet Ali Pestile i 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 

[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğhı 
Melih Kemal Küçübte-
pepmar 
Cavit Oral 
tbrajıinı Tekin 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehımet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinoer (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Rayif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevil; (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (I.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük. 
(B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Hasan Fehmi Boztepe 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Melâhat Gedik 
Nedim Müren (1.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (1.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy (î.) 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray -. 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Ceımalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 

Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Nizamettin Erfkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoglu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dormao 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) . 
Muhiddin Güven 
Hilmi Gb&ı 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR \ 

Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakftik 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
Avni Doğan. 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikntenli 
lamail Hakkı Yılanlı- \ 
o$lu j 

KAYSERİ 
Hikamettin Oümüçptıla 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özraen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayod 
Süreyya Sofuo&lu. 

KONYA * 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 

Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Hurreaı Kutmt 

, MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

i Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfl Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
İlhan Tekinalp (t.) 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Hali* Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (1J 
Oğuzdemir Tüzün 

[Açtk üj 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manas* 1 j 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
•Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlm 

"Cemil Karahan 
SİVAS 

Adil AJltay -
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Gökeır 
Rahmi Günay 

yelikUr] 
Muş 1 
Trabzon i 

Zonguldak 1 
— 

Yefeûn 9 

i Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

' Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı -
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi (1.) 

j Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Nazmi ökten 

URPA 
Osman Ağan (I.) 
Kemal Badıllr (1.) 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

1 Muslih G'irentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Ke^ir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 



Dönem : 1 0 O 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : O D Z 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/501, C. Senatosu 1/274) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 211) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2572 

KARMA BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 13.7.1963 gün ve 1/50148 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayrı Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 
CumOıuriyet iSenatosu «Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi : 98 

Kabul 
Ret 
Çekmser 

97 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 18.7.1963 

Esas No. 1/501 C. S.: 1-274 
No. 276 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

CumJhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17. 7 .1963 ıtarühli 95 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cefrvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» 've Karma Bütçe Komisyonu raporu, ıG-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu [Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Ş. İnal 



Donem : 1 O / J I 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ü O I 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/502, C. Senatosu 1/275) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 210) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2573 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.7.1963 gün ve 1/502-47 sayılı yazınıza karşılıktır : 
İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Jıanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
'Suad Hayrı Ürgüplü Y. 

ihsan Hamit Tigrel 
.Cumhuriyet iSenatosu Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi : (109) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

108 

T. B. M, M. 
Karma Bütçe Komisyonu 18.3 .1963 

Esas No. 1/502 C. S.: 1-275 
No. 277 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17. 7 .1963 /tarihli 95 inci 'Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cebellerde değişjüklk yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Kk>m isyionıı raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma (Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

S. hal: 



Dönem : 1 OCft 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O D U 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec

lisi 1/500, C. Senatosu 1/273) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 212) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2571 

KARMA (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA -

İlgi : 13.7.1963 gün ve 1/500-50 sayılı yazınıza karşılıktır ; 
Devlet Su* İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
ıSuad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi : (101) 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

101 

T. B. M. M. 
Esas No. 1/500 C. S.: 1-273 18.7.1963 

Karma Bütçe Komisyonu 
No. 275 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Oıımlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17.7 .1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel 
Kurulun tasvibine arz 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa Sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu (Başkanı 
Hatay iMilletvekili 

Ş. înal 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı.: 

İstanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosman
paşa adiyle bir ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı ve İçiş

leri ve Plân komisyonları raporları (1 /511) 

15.7.1963 

Milleıt Meclisi Başkanlığına 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan Ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 12 . 7.1963 tarihinde kararlaştırılan, «İstanbul İli Eyüp İlçesine bağlı Göktepe Bucağında 
Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı» ve {gerekçesi ekleriyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

lîstanbul ilinin Eyüp ilçesine bağlıı Göktepe bucağı; 
1951 senesine kadar hâli olan ve Taşlıtarla adı ile anılan mevkie yerleştirilen dış memleket

lerden gelen göçmenlerin ve memleketimizin bâzı bölgelerinden gelen vatandaşların mühim bir 
yekûna baliğ olması; ayrı ayrı memleketlerden ve bölgelerden gelerek yerleşen halkın .sosyal, 
Ikûlİriirel ve ekonomik yönlerden farklı bir yapıya saJhilp bulunması, zamanla birtakım idari, in
zibati ve sa'ir müşküllerin doğmasına ve kamu hizmetlerinin aksamasına sefbebolduğundan bu 
mahzurların giderilmesi maiksadiyle 1958 senesinde Eyüp ilçesine bağlı olarak kurulmuştur. 

Amcak, Göktepe bucağının teşkili ile bucak dâhiline vâki anormal nüfus akımının ve bundan 
d'oğan çeşitli mahzurların önlenmesi ve kamu hizmetlerinin gereken sürat ve mükemmellikle gö
rülmesi mümkün olmadığından, «Göktepe Bucağı Kaza Yaptırma Derneği» nin bu konuda İstan
bul iline vâki müracaatı müsait karşılanarak ger akli formaliteler ikmal olunmuş; bu arada yet
kili kurullar Göktepe'de ilçe kurulması için coğrafi, idari ve ekonomik şartların yeiter olduğun
dan (bahisle konuyu olumlu bir karara bağlamışlardır. 

Yapılan incelemede : 
19158 yılında kurularak 1960 sayımıma göre 69 118 nüfusa salhip bulunan ve bulgünkü nüfu

sunun 100 bini aştığı tahmin olunan Gölktepe bucağında bir ilçe kurulması halinde : 
Çeşitli soısıyal çevrelerde yetişmiş ve farklı hayat görüşlerine sahip bulunmuş insanların sür

atle ve düzensiz bir şekilde yerleşmelsinden d'oğan huzursuzlukların yakın ve daha yetkili bir oto
ritemin mâni zabıta tedbirleri ile asgariye ineceği ve güvenli bir yaşayışın sağlanacağı, mahallî 
ve genel ihtiyaçların daha yakından takibolunarak bunlara ait hizmetlerin zamanında ve mü
kemmellikle yerine getirileceği, imar işlerinde gönü]en düzensiz gidişin önleneceği, efconıomik ge
lişme imkânlarının daha kolaylıkla hazırlanabileceği gibi Eyüp ilçesinin Rami bucağından alına
rak Göktepe'ye bağlanması düşünülen Arnaıvutiköy, Boğazköy, Bolluca, Cebeci, Çilimgir, Hacımaş-

359 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2041/A/3528 



h, Haraççı, Imrahor, Küçükköy ve Taşoluk köylerinin de sağlaman idari ve sair imkânlardan ge
niş ölçüde faydalanacağı, ayrıca bu kuruluşun iş hacmi fazla o]an Eyüp ilçesi baikımından da fay
dalı olacağı sıonucuna varılmıştır. 

Bu itibarla, merkezi altı mahalleden müteşekkil Göktepe bucağı merkezinde olmak ve kendisi
ne, etkli (1) sayılı cetvelde adları yazılı (10) köy sınırlarında bir değiş'iklik yapılmadan bağlan
mak suretiyle 1960 yılı genel nüfus sayımına gö o 78 457 nüfuslu ve Göktepe bucağında Gazi
osmanpaşa adiyle yeni bir ilçenin kurulması uygun bulunmuş ve işlemi de il idaresi Kanunu hü
kümlerine göre ikmal olunarak 'ilişik kanun tasarisı hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No: 1/511 
Karar No: 74 

17 .7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa, adiyle bir ilçe kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

işleri Komisyonu Başkanı 
yerine Sözcü 

Edirne 
/. Ertem 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Mardin 
31. A. Arıkan 

Aydın 
M. Gedik 

Giresun 
N. Erkmen 

imzada bulunamadı 

Sivas 
/. Göker 

Corum 
II. incesulu 

Kütahya 
8. Sarpaşar 

ürfa 
K. Eroğan 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Marag 
A. Hüdayioğiu 

İm zada bul unamadr 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

T. B. 31. M. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/511 
Karar No. 135 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

18.7 . Î963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «istanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağımda 
Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştirakiyle tetkik r© müzakere edildi. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 359 ) 
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istanbul'da Eyüp ilçesine bağlı Göktepe Bucağının tepkiliyle buraya türlü sebeplerle mühim 

miıktanda nüfuls akını olmuştur. Nüfusun çokluğundan mütevellit vatandaşın huzurunu sağlıya-
ealk emniyet ve asayiş ve diğer sıosyal ihtiyaçlarının idari güçlüğü halli lâzımgelen bir mesele 
haline 'gelmiştir. 

İBu zaruretin neticesi olarak hazırlanan mezkûr .kanun tasarısı ko misyonu muzca da uygun mü
talâa olunarak cetvelleriyle birlikte aynen, kabul edilmiştir. 

'öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

"Ş. İnal 
Aydın 

0. Apaydın 
Gfümüşane 
8. Savacı 

Konya 
R. Özal 

Başikaniveikili 
Balılkesir 

'\F. Islimyeli 
Aydın 

/ . Sezgin 
İzmir 

İV. Mirkelâmoğlu 

(#• 
Maı 

Kt 

Bu 

raş 
ıplan 

Rap^or Sözcüsü 
Yozsgat 
V. Uyar 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kars 
K. Okyay 

Artvin 
\S. 0. Avcı 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

Konya 
C. Yılmaz 

Mardin 
Ş. Aysan 

HÜKÜMETİN TEKIİÎFl 

İstanbul İli, Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilçe kurulması 
hakkında kamın tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) »ayılı cetvelde adları yazılı köyleri kapsamak üzere istanbul İli, Eyüp 
ilçesinin, Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle yeniden bir ilçe kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde derece, görev, aylık ve sayıları gösterilen, bu ilçenin 
kuruluşuna ilişkin kadrolar 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

E. Aybar 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı. V. 
F. Melen 

Tarım Balkanı 
M. İzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

A. Oğuz 
Ulaştırma Bakanı 

/. Ş. Dura 

12 . 7 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Baş!b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

S a. ve S'o. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Celikbas 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

îmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 359 ) 



İli 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İlçenin adı Merkezi 

İstanbul 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
9 

10 

Köyün 

Arnavutköy 
Boğazköy 
Bolluca 
Cebeci 
Çilingir 
Hacımaşlı 
Haraççı 
îmrahor 
Küçükköy 
T aş oluk (Ayazıma) 

Gaziosmanpaşa 

adı 

Göktepe 

Alındığı ime 

Îstanlbul İli Eyüp ilçesi Ram! 

»1 
» 
> 
1» 

'» 
!» 
» 
1» 

» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

rkez 

ı 'bucağından 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

D. 

10 

Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Ayılık D. Görevin çeşidi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Müfitti 1 500 

500 
350 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
10 Tapu Sicil Memuru 1 
13 Tapu Sicil (Kâtibi 1 . 

Adalet Bakanlığı 
6 Reis, hâkim, âza, sulh hâ

kimi, C. (Savcılığı, G. Savcı
lığı OBaşmua/vinliği, O. Sav
cılığı muavinleri 2 950 

8 ıC. iSaycısı, muavinleri, icra 
hâkim ve Ihâkim muavinleri, 
sorgu hâkimleri, Ihâkim 'mua
vinleri, Temyiz raportörleri (2 700 

10 'Başkâtip, başkâtip muavin
leri 1 500 

12 Zabıt (kâtipleri 5 400 
14 Mübaşir 2 300 

' İçişleri Bakanlığı 
1 1 100 Kaymakam 

9 Tahrirat Kâtibi 
10 Tahrirat Kâtibi 

9 Nüfus Memuru 
11 Nüfus Kâtibi 

Maliye Bakanlığı 
8 Mal Müdürü 

11 Muhasebe Memuru 
12 Muhasebe Memuru 
10 Millî Emlâk Memuru 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
7 Hükümet Tabibi 

11 Gezici ıSağlık Memuru 
11 Muayene ve Tedavi Sağlık 

Memuru 
13 Hüküm'et Tabibi Kâtibi 

Tarım Bakanlığı 
7 Veteriner Hekim 
9 Hayvan ıSağlık Memuru 
9 Tarım Teknisyeni 

Sayı 

1 
1 
3 
4 

1 
1 
1 
2 

kanlığı 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

Aylık 

600 
500 
600 
450 

700 
^ 460 

400 
500 

800 
450 

450 
350 

800 
600 
600 

*>&<{ 
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Dönem : 1 O C O 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : ü D Ö 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (M. 

Meclisi 1/499; C. Senatosu 1/272) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 213) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18.7.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2570 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi :13.7.1963 gün ve 1/499-46 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

T. B. M. M. 

Not : 
Açık oy (neticesi : 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

Karma I 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/499 C.S.: 

Karar No: 273 
1/272 

(120) 
120 

Jütçe Komisyonu 

Suad Hayri Ürgüplü Y. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İhsan Hamit Tigrel 

raporu 

18.7 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devflet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 



T o ^ L i.-s MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 2 8 6 Y ^ I H C İ e R 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Be
lediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa
yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Mil
letvekili llhami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 
89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/427, 

2 /191 , 2 /336 ; C. Senatosu 1/266) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 201) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18.7.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2496 

MİLLET MECLİSİ [BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8.7.1963 gün ve 4957-25162 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Belediye Kanunumda değişiklik yapılması hakkındaki ikamın tasarısının Millet Meclisince ka

bul lolunam metoi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun (17 . 7 .1963 tarihli 95 nei Birleş'imin-
de değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Değişen maddeler Oy »ayısı Kabul 

MADDE 
Ek madde 
.Ek madde 
Ek madde 
Mi madde 
Ek <nıadde 
Ek aııadde 
Ek madde 
Ek madde 
Ek ımaıdde 
MADDE 
Madde 
Madde 
Madde 
Makide 
Makide 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
MADDE 
Geçjiei madde 
Geçici ımadde 
(reelci .makide 

1. 
1 
3 
4 
9 

10 
11 
12 
15 
16 
3 

24 
26 
45 
53 
61 
90 
91 
92 
93 
4 
1 
2 
3 

103 
97 
97 
97 
95 
95 
95 
97 

105 
111 
116 
120 
110 
111 
105 
110 
107 
127 
110 
111 
113 
115 
100 
112 

101 
78 
91 
96 
94 
93 
93 
95 

104 
111 
115 
114 
109 
1.10 
103 
109 
106 
125 
97 

110 
104 
114 
100 
109 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 286 ya 1 nci 
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MiUet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No : 1/427, 2/191, 2/336 
Karar No : 115 

Adalet Komisyonu raporu 

18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili ibâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile Edirne Milletvekili ılMıami Ertem'in 1580 sayılı [Belediye Kanununun 76, 89, 91 
ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi (hakkındaki kanun teklifi ve C. iSenatosu îçel Üyesi C. Tevfik 
Ökyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa İbâzı maddeler eklenmesine, hâzı mad
delerin değiştirilmeisine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi C. Senatosunun değişikliği ile 'birlikte Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 1580 sayılı [Belediye Kanununun O. 'Senatosunun değişen 
maddeleri arasında yer alan : Madde 1, ek madde 1, ek madde 3, ek madde 4, ek madde 9, ek 
madde 10, ek madde 12, ek madde 15, efe madde 16 ile madde 3, 24, 26, 45, 53, 61, 90, 91, 92, 93, 
madde 4, geçici madde 1, geçici madde 2 ve geçici madde 3 ncü maddesinde C. iSenatlosunca yapı
lan değişiklikler de Komisyonumuzca (benimsenmiştir. 

Ek madde 11 in, C. Senatosu Geçici Komisyonunca müzakere edildiği esnada gerekçesinde 
(üslûp ve terim 'birliği sağlamak için «siyasi» kelimesi eklenmiş ve «günü» kelimesi kaldırılmış
tır) denmek suretiyle bu maddede yalnız bu şekilde iki kelimeden ibaret bir değişiklik yapıldığı 
belirtilmiş olmasına rağmen madde metin olarak: Geçici Komisyon tarafından kaleme alınırken 
(sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve he
sap) kelimeleri noksan yazılmak suretiyle hem maddenin mânası değişmiş ve ta'tibik kabiliyetini 
kaybetmiş -ve heraı de Komisyontın maksaldınm dışmda Ibir şekil aTmıiş olduğundan 'bu madde Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

Madde 3, 94, 4 ncü maddelerin 
benimsenmesine muhalifini. 

H. Oral 
Bu rapor iSözcüsü 

Başkan "V. 
Erzurum 
İV. Biler 

îstanlbul 
8. Vardarlı 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Araş 

8. 
Artvin 

Emvnağaoğlu 

Kayseri 
M. Göker 

Adıyaman 
Â. Atalay 

Bu rapor Sözcüsü ve Kâtip 
lîzmir 

3, 92, 4 ncü maddelerin 
benimsenmesine muhalifim. 

M. Uyar 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
8. Aytan 

M. Meeliai ( S. Sayısı : 286 ya 1 nci ek) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediye Kanununda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisi üyeleri, ve belediye başkanları seçimi tek derecelidir. Bele
diye meclisi üyelerinin seçimi nispî temsil usulüne göre ve her iki seçim genel, eşit ve gizli oyla 
bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir şerbetlikle kullanır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanak
lara bağlanması açık olarak yapılır. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi her dört yılda bir 
yapılır; 

Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihi
dir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan gün oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye mec
lisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi 
hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de bele
diye başkanvekili derhal durumu mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

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

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
ilân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

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

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

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

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

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 
Bu müracaat ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bu

lunduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı müracaatın alındı
ğına dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre hal
kın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân ederler. 

İlçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahiple
rine ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebi
lir. İtirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına ka
dar karara bağlanır. 

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

M. MecM (S. Sayısı: 286ya İnci ek) 
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ÜUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1, — 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

EK MADDE 1. — Belediye meclisi üyeleri seçiminde nispî temsil ve belediye başkanları seçimin
de çoğunluk usulü uygulanır. 

Her iki seçim, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre ya
pılır. 

EK MADDE 3. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir yapılır. 
Seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir 

ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan gün oy verilir. 
Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye, mec

lisi üye sayısının, yedeklerin1 de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi 
hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de bele
diye başkanvekili derhal durumu mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur, 

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

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

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

îl belediyeleri ile merkez ilçe dahilindeki belediyeler için siyasi partilerin il idare kurulları, ilçe 
belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediyeler için ilçe idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı 
üye sayısı kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için aday gösterebilirler. Parti teş
kilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi il idare kurulunundur. İlçe belediyeleri ile ilçe 
dahilindeki belediyeler için il ve ilçe idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gösteril
diği takdirde ilçe idare kurulu tarafından verilen liste muteberdir. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetkisini 
haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu 
bildirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 nen gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu mü
racaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunulduğunu 
belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü gecen kurul başkanı, müracaatin alındığına dair 
adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre halkın en iyi şe
kilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân eder. 

îlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine 
ve siyasi partilere duyururlar. ^ 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün içinde karara bağflamr. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. îl seçim kurulu bu iti
razları en çok 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 286 ya 1 nci «k ) 
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Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, 
ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde 
o siyasi parti o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

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

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. Ancak, 
bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra ge
lenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

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

Seçime katılmış olan partilerin ve bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları muteber oy 
sayılan da hizalanna yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe., ilâahir o çevrenin 
çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayınım yapılmak
sızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye meclisi üye tamsayısı kadar asıl üyelikler 
bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, rakamlann büyüklük sırasına göre tah
sis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında adçek
me suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
îlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler ha

zır bulunabilirler. 
Seçim tutanaklan ilçe seçim kurulları tarafından verilir. 
îlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kuru
lunun kapısına astırır. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye adayı kadar yedek üye adayı da göstermek zorunda
dırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy puslalan üzerinde bir çizgi ile ayrılır ve vasıfları da belirtilir. 
E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. 

EK MADDE 10. — îlçe seçim kurullarınca sandık kurullanndan gönderilen belediye başkanı 
seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok oy almış olan aday belediye başkanı seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim kurulu tarafından tutanağı verilir. Ve ilçe seçim ku
rulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir sureti de bir hafta süre 
ile ilçe seçim kurulu kapısına astını*. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan iti
razlar oylann dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara taksimine ta
allûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar 
verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları 
anlaşılanlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı ilân 
ettiği gibi karann kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân eder. 

, M. Meclisi ( S. Sayısı .- 286 ya 1 nci ek) 
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Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine, eksiklik husule geldiği takdirde, 
ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde, 
siyasi partiler o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler. 

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

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. Ancak, 
bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelen
ler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

EK MADDE 9. — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri Belediye Meclisi 
asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adlan altalta ve aldıkları muteber 
oy sayılan da hizalanna yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe., ilâahir o çev
renin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti 
ayınım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye Meclisi üye tamsayısı ka
dar asıl üyelikler bu paylann sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyük
lük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad
çekme suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylanndan seçilenler aşağıdaki şekilde teslbit edilir : 
ilçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıklan 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
O) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler 

hazır bulunabilirler. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurullan tarafından verilir. 
îlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu
nun kapısına astınr. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye adayı kadar yedek üye adayı da göstermek zorunda
dırlar. _• ' 

Asıl ve yedek üyelik adaylan oy puslaları üzerinde bir çizgi ile ayrılır ve vasıflan da belirtilir. 
E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri ayn olarak uygulanır. Siyasi 

partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen addan itibaren sıra ile 
tesbit olunur. 

EK MADDE 10. — ilçe seçim kurullarınca sandık kurullanndan gönderilen belediye baş
kanı seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok oy almış olan aday belediye başkanı seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim kurulu tarafından tutanağı verilir ve ilçe seçim ku
rulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir. Bir suretini de bir hafta süre ile 
ilçe seçim kurulu kapışma astınr. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklanna yapılan iti
razlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların siyasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine 
taallûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anla
şılanlara il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri, sebebiyle iptaline karar verildiği tak
dirde, o seçim çevresinde yoniden seçim yapılır. îl seçim kurulu seçimin iptaline dair karan ilân 
ettiği gibi kararın kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 286ya İnci ek) 
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Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine mensubolduklari siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

îl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan 
süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 12. — Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve 
döküm cetvelleri tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkan
lığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek iSeçim Kurulunun isteği olmadıkça hiçbir yere {gönderi-
lemez. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye başkanlığına seçilen gahsın adı 
ilçe seçim kurullarınca ilândan ısonra ayrıca mahallin en ibüyük mülkiye memuruna /ve belediye
ye verilir. 

EK MADDE 15. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde «26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri (hakkındaki Kanun» un bu kanuna 
aykırı olmıyan hükümleri belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimlerinde de aynen 
uygulanır. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, |45, 53, 61, 76, 90, 91, 92 ve 93 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en laz altı aydan beri o beldede ikamet etmek,! 
3. 25 yaşım ikmal etmiş olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, i 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde 

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

mak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen belediye hizmetleriyle ilgili bir iş için belediye ile mukavele akdetmemiş, taahhüt 

altına girmemiş veya bu gibi şahısların ortağı, kefili veyahut bu cihetlerden borçlu bulunma
mak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler. 
B) Belediye başkanı seçilebilmek için: 
(A) fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerde yazılı şartları haiz bulunmak, 
Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde 

vazife alamıyacaklan jgibi il ve ilçe idare kurulu;başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 286ya İnci efk) 
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Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar, oy verme günüdür. 
Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan mfcclis üyesi yerine mensubolduklan siyasi parti 
listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

il seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit edilmiş olan 
süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

EK MADDE 12. — Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve 
döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim kurulları başkan
lığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği olmadıkça hiçbir yere gönderi-
lemez. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananlann bir listesi ile belediye başkanlığına seçilen şahsın adı 
ilçe seçim kurullarınca ilânından sonra ayrıca mahallin en büyük mülkiye âmirine ve belediyeye 
verilir. 

EK MADDE 15. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun bu kanuna 
aykırı olmıyan .hükümleri belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimlerinde de aynen uy
gulanır. 

EK MADDE 16. — Memur iken veya evvelce memuriyette bulunmuş olanlardan belediye baş
kanlığına seçilenlerin, belediye başkanlığında geçen hizmet süreleri (her türlü özlük ve emeklilik 
haklarının hesabında nazarı itibara alınmak suretiyle) memuriyettfğeçmiş sayılır. 

Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin emekli maaşları kesilmez. 
Sigortalı işçi iken belediye başkanlığına seçilenler sigorta pirim ve aidatlarını ödediklerinde 

sigortalı olmaktan doğan bütün hakları devam eder. 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 76, 90, 91 ve 93 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 24. — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : a 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri o beldede ikamet etmek, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bu

lunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giyme

mek, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak" 

ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ils kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen belediyeye her hangi bir iş taahhüdetmemiş veya taahhüdetmiş bulunanların ortağı 

veya kefili olmamış veyahut bu cihetlerden dolayı borçlanmamış bulunmak. 
6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler. 
B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
(A) fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerinde yazılı şartları haiz bulunmak, ve 91 nci mad

deye göre Başkanlıktan düşmemiş olmak. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 286ya İnci ek) 
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Madde 26. — Cumhuriyet ıSenatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi (üyeliği, köy muh
tarlığı ile belediye başkanlığı ye belediye meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu nite
liği faaiz bir kimse belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine seçildiği takdirde, seçim 
sonucu kendisine tebliğ /edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını (kullanmazsa be
lediye başkanlığını veya belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Milletve
killiğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 15 
gün içinde tercih hakkını kullanmazsa belediye meclisi üyeliğinden veya belediye başkanlığından 
istifa etmiş sayılır. 

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

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

Madde 53. — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan veya olağanüstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 

meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi, temennilerde bulunursa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştaym kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be

lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden arta kalan süreyi ikmal ederler, iç
işleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilince
ye kadar meclis toplantılarının tehirini de ister. 

Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde karara bağlanır. 
Yukardaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay 

kararı ile görevine son verilir. 

Madde 61. — Belediye meclisi üyelerinden h^r biri belediye işlerinden, her hangi bir husus 
hakkında meclis başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mündereca-
tı meclis üye tamsayısının çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır. Belediye baş.-
kanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya meclis önünde cevap verirler. 

Cevap meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması 
veya belediye meclisi üye sayısının yedeklerin do getirildikten sonra meclis üye tamsayısının ya
rışma düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üye
lerden müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildikten sonra; seçilme yeterliklerinden birini kaybe
den veya görevini kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkûm 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 286 ya 1 nci ek) 
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Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel merkezlerinde va
zife alamıyacakları gibi il ve ilce idare kurulu baıkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy muhtar
lığı ile belediye meclisi üyeliği veya belediye başkanlığı bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği 
hal?; bir kimse belediye başkanlığına veya belediye meclisi- üyeliğine seçildiği takdirde, seçim so
nuca kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa belediye 
başkanlığını veya belediye meclisi üyeliğini reddotmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Milletve 
küliğine veya iî genel meclisi üyeliğine seçilen kimse seçim, sonucunun bildiriminden itibaren 15 
gan içinde tsrcih hakkını kullanmazsa belediye meclisi üyeliğinden veya belediye başkanlığından 
istifa etmiş sayılır. 

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

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

Madde 53. — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal belediye 

meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni be

lediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden geri kalan süreyi ikmal'ederler. 
îçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilin

ceye kadar meclis toplantılannın tehirini de ister. Danıştayca bu husus en geç iki ay içinde karara 
bağlanır. 

Yukardaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay 
karan ile görevine son verilir. 

MADDE 61. — Belediye meclisi üyelerinin her biri belediye işleriyle ilgili her hangi bir hu
sus hakkında Meclis Başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mündere-
catı Meclis üye tamsayısının çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üzerinden 
3 tam gün geçtikten sonra belediye başkanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya Meclis 
önünde cevap verirler. 

Cevap Meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde 
uyarınca işlem yapılır. 

Madde 90. — Belediye meclislerinin dönem sonundan önee her hangi bir sebeple boşalması veya 
belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yan
sına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabiî üyeler
den müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

53 ncü maddeye göre belediye meclisi toplantılannın Danıştayca tehirine karar verilmesi ha
linde dahi belediye meclislerinin görevlerini belediye encümeni ifa eder. 

Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildikten sonra, seçilme yeterliğini kaybeden veya göre
vini kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkûm ofian belediye 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 286 ya 1 nci ek) 
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olan il merkezi belediye başkanları, içişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından 
bir ay içinde, diğer belediyeler başkanları valilerin bildirileri üzerine il idare kurullarınca 15 
gün içinde verilecek kararla başkanlıktan düşerler. 

Başkanlar hakkında kovuşturma 

Madde 92. — Kanuni görevini, o yerin en büyük mülkiye âmirinin yazılı tebligatına rağmen 
makbul bir özre dayanmaksızın yerine getirmiyen belediye başkanları hakkında vali veya İçişleri 
Bakanı tarafından Memurin Muhakemat Kanunu hiUçümleri uyarınca kovuşturma yaptırılabilir. 

Madde 93. — Belediye başkanlığının her hangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve iş
ten el çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlaması
na kadar meclis kendi içinden bir üyeyi başkanvekili seçer. 

Belediye Başkanvekilinin seçilmesi icabettiği takdirde vali tarafından belediye meclisi toplan
tıya davet olunur. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşalması veya meclis tarafından ça
ğırmadan itibaren 3 gün içinde başkanvekilini seçmemesi hallerinde, yeni seçim veya belediye 
başkanının görevine başlamasına kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer yerlerde 
valiler tarafından münasip bir kişi başkanvekili atanır. 

MADDE 4. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 23, 25 ve 89 ncu maddeleri ile 5669, 6424, 6437, 
6555 ve 7363 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin 1 nci fıkrası uy
gulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıtasiyle, uygun 
saatlerde, seçmen listelerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve 
itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özel
liklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye meclisi ve belediye başkanları se
çimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye se
çimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 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 gününe kadar devam eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 286 ya 1 nci etk) 
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başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde verilecek ka
rarla Başkanlıktan düşerler. 

Madde 92. — Millet Meclisinin 92 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 93. — Belediye başkanlığının her hangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve işten 
çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına kadar 
meclis her toplantı yılı başında içinden bir üyeyi başkanvekili seçer. Buna rağmen ileride yeni
den bir başkanvekili seçilmesine llüzum hâsıl olduğu takdirde başkanvekilinin seçimi için vali mec
lisi toplantıya çağırır. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşalması veya meclis tarafından ça
ğırmadan itibaren üç gün içinde başkanvekili seçilmemesi haillerinde yeni seçime veya belediye 
başkanının görevine başlamasına kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı ve diğer yerler
de valiler tarafından münasip bir başkanvekili atanır. 

MADDE 4 . - 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 23, 25, 89 ve 92 nci madde
leri ile 5669, 6424, 6437, 6555 ve 7363 sayıdı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları 
vasıtasiyle, uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazılmasına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indi
rileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye 
ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt 
imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye 
meclisi ve belediye başkanları seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun 
kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye se
çimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 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 gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 286ya İnci ek) 



Teplaaıtı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 285 e I nci ek 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve 
C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, 
bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/399, 2 /340; C. Senatosu 

1/267) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 195) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2503 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

16.7 . 1963 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 9 . 7 . 196:3- gün ve 4419 - 22611 sayılı yazınıza karşılıktır : 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal

dırılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 15 . 7 . 1963 tarihli 93 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilerek dosya ilişik
te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla Sııad Ilayri Ürgüplü Y. 

İhsan If amit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Değişen maddeler : 

Madde 
Ek Madde 
Ek Madde 
Ek Madde 
Ek Madde 
Ek Madde 
Ek Madde 

Madde 
Madde 

Ge. Madde 

1 
1 
3 
4 
9 

14 
15 
2 

105 
.1 

Geçici madde 2 
Geçici madde 3 

Açık oy : (Tümü: 102) 

Kabul 
Red 
Çekinser 

86 
16 



Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 18 . 7 . 1963 
Esas No : 1/399, 2/340 

Karar No : 116 

Yüksek Başkanlığa 

İdarei Umumiye! Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ile O. Senatosu içel Üyesi C. Tevfik Okyayuz ve altı arkadaşının, îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununa'bâzı maddeler eklenmesine, ibu kanunun :bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve ıbâzı ımaddeleriyle Ibâzı kanunların kaldın,İ;masına dair kanun teklifi C. Senatosunca 
yapılan değişikliği ile birlikte Komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 13 Mart 1329 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun O. Senatosunun değişen maddeleri arasında yer alan : Madde 1 ve ek madde 1, ek madde 4, 
ek madde 9, ek madde 14, ek madde 15 ve madde 2, madde 105 ile geçici madde 1, geçici tmadde 2 
ve ıgeçici madde 3. neü maddesinde O. Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzca 'benim
senmiştir. 

Ek 3 ncü maddenin C. Senatosu Geçici Komisyonunca yapılan müzakeresi sırasında ıgerekçesin-
de (Maddenin ilk fıkrasındaki «her» edatı, haşiv olduğundan, kaldırılmıştır), denmek suretiyle bu 
maddenin yalnız 1 nci fıkrasında tasarruf edildiği -ve diğer fıkralarına dokunul madiği anlaşılmış 
olmasına rağmen madde Geçici Komisyonca kaleme alınırken (îil Genel Meclisi üyeleri seçimi 4 yıl
da bir yapılır) denmekle yetinilmiş rve mütaakıp fıkraların yerleri açık bırakıldığı halde yazılma
mış olduğundan, madde bu haliyle kaldığı takdirde tatlbik kabiliyeti noksan 'olacağından (benimsen
memiştir. 

'Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet-Komisyonu (Başkanı Başkan V. Bu rapor Sözcüsü ve Kâtip 
Denizli Erzurum tamir 
H. Oral N. Diler . Uyar 

Bu rapor ISözctilsü 
îstanlbul Artvin Kars 

S. Vardarh S. Emmağaoğlu L. AMzüm 

Kayseri Kayseri Konya 
Söa hakkım mahfuzdur. M. Göker S. Aytan 

A. Araş 
îçel Elâzığ 

G. Ktkç Bâzı maddelerine muhalifim 
N. Güray 
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MlLLUT MEfîLİSİNİN IvABUL ETTİUİ MUTİN 

I d ar ci fhnumiyei Vilâyat Kanununda dfğişiklik. yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

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

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 başlangıç tari

hidir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına rastlıyan gün oy verilir. 
îl genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa

yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde 
il genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
ilân tarihinden sonra gelen 60 nci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığı
nı koyabilir. 

Partilerin, merkez ilçede il idare kurulları diğer ilçelerde il ve iılçe idare kurulları aynı nite
liği haiz bulunmak şartiyle o çevrenin çıkaracağı üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği 
için aday gösterebilirler. 

Siyasi partiler asıl üyelik için gösterdikleri aday kadar yedek üyelik için de aday göstermek 
zorundadırlar. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetki-. 
sini haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lü
zumu bildirilir. 

ilgili parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. Adaylık 
için oy verme gününden önceki otuzuncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. 

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

ilçe seçim kurulları adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya nitelikler
de bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok iki gün içinde müracaat sahip
lerine ve siyasi partilere duyururlar.. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edi
lebilir. itirazlar ilçe seçim kurulunca en geç oy verme gününden önceki 25 nci günü akşamına 
kadar karara bağlanır. *fv! ." 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde seçim kuruluna itiraz edebilirler, il seçim kurulu 3 
gün içinde ve en geç kesin aday listesinin ilânı gününe kadar bu itirazları kesin olarak' karara 
bağlarlar. 

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

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulları bütün adayları oy verme gününden ön
ceki 20 nci gün ilân eder. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 285 e 1 nci dk) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KAIUTL ETTİcU METİN 

îdarei JJmumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı 

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

EK MADDE 1. — İl genel meclisi seçimi, tek derecelidir. Nispî temsil usulüne ve serbest, eşit, 
gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 

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

EK MADDE 4. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş il genel meclisi üyeliğine adaylığını 
koyabilir. 

Merkez ilçelerde siyasi partilerin il idare kurulları, diğer ilçelerde ilçe idare kurulları o seçim 
çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar il genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. Parti teş
kilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi il idare kurulunundur. Bir ilçe için il ve 
ilçe idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gösterildiği takdirde ilçe idare kurulu ta
rafından verilen liste muteberdir. 

Siyasi partiler, asıl üyelik için gösterdikleri aday kadar yedek üyelik için de aday göstermek 
zorundadırlar. 

Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday göstermek yetkisini 
haiz bulunan organlarına, ilçe seçim kurulu tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bil
dirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. 
Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 ncu gün saat 17 ye kadar müracaat edilir. Bu mü
racaat, ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranana şart ve nitelikleri haiz bulunulduğunu 
belirten bir yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı, müracaatın alındığına dair 
adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatleri beldenin özelliğine göre halkın en iyi şe
kilde duyabileceği tarzda geçici olarak ilân eder. 

İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlarda veya niteliklerde 
bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine* 
ve siyasi partilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün içinde karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde il seçim, kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu 
itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine, eksiklik husule geldiği takdir
de ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdir
de, siyasi partiler o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler. 

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

M. Moclisi ( S. Sayısı : 285e İnci ek) 
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Adaylığın ilânından sonra adaykktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurllarsa istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra 
gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

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

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe .... ilâahir 
o çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayırı
mı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. İl genel meclisi üye tamsayısı kadar asıl 
üyelikler, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasma 
göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için biribirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir. 
îlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi partilerin kazandıkları 

il genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır; adaylarla müşahitler ha

zır bulunabilir. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir, 
îlçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir su

retini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kuru
lunun kapısına astırır. 

D) Yedek üyelik için de (A), (B) ve (C) bendleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. 
E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşalınca, o jer için ancak partiye mensup yedek Üye 

oy sırasına göre davet edilir. 

EK MADDE 14. — Bu kanunda özel bir hüküm buiunmıyan hallerde Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri hakkında 2 Mayıs 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

EK MADDE 15. — îl genel meclisi üyelerinin seçimi, belediye meclisi üyeleri ve belediye Baş-> 
kanlan, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri Se
çimleriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı sandık kurulları tarafından yürü
tülür. 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte 
oy sandıklan, sandık seçmen listelerinin ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılamaz. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli tdarei ümumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncii 
maddesiyle 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M!adde 105. — İl genel meclisine üye Seçil8biîmek için i 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçim başlangıcından Önce en az altı aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını ikmal etmiş olmak, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 285e İtici ek) 
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Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibara alınmaz. An
cak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine, kendilerinden 
sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

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

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mute
ber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâhir o çevre
nin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayrımı yapılmak
sızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. îl geneû. meclisi üye tam sayısı kadar asıl üyelikler, 
bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis 
olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çek
mek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
îlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il 

genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas olur. 
C) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır; adaylarla müşahitler ha

zır bulunabilir. 
Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir. 
ilçe seçim kurulu başkanı, il genel meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir sure

tini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulunun 
kapısına astırır. 

D) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bendleri hükümleri ayrı olarak uygulanır. Siyasi 
partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen addan itibaren sıra ile 
tesbit olunur. 

E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşalınca, o yer için ancak o siyasi partiye mensup yedek 
üye oy sırasına göre davet edilir. 

EK MADDE 14. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde 26 Nisan 1961 tarih ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 15. — il genel meclisi üyelerinin seçimi, belediye meclisi üyeleri ve belediye baş
kanları, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri seçim
leriyle aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. 

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

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılamaz. 
önce köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, sonra köy ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar 

heyetleri, daha sonra belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ve en sonra da il genel mec
lisi üyeleri seçimlerine ait sayım ve dökümler yapılır. 

MADDE 2. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 103 ncü mad
desi ile 105, 106 ve 125 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 105. — ti Genel meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri il dâhilinde ikamet etmek, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 285 e 1 nci ek) 
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4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bulun

mamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak mahkûm ol

mamak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırzızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
10. îl dâhilinde özel idareye ait iş için ö^el idare ile mukavele akdetmiş veya taahhüt altına 

girmemiş ve yahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu " bulunmamak lâ
zımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemezler. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uy
gulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıtasiyle uygun 
saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler ve itiraz 
müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özellik
lerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimlerinde uygula
nıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararma bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere il genel meclisi üye seçimleri için seç
men kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy 
verilir. Bu dönemde seçilecek il genel meclisi üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılmm Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 285 e 1 nci ek) 
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,4. Türkçe okuyup - yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı devlet hizmetlerinde bulun

mamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giy

memiş bulunmak, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet/hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak, 
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen il dâhilinde özel idare hizmetleriyle ilgili bir iş için özel idare ile mukavele akdet-

memiş veya taahhüt altına girmemiş veyahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden 
borçlu bulunmamış olmak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 nci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye seçilemezler. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi
nin birinci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları 
vasıtasiyle uygun saatlerde seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirildiği 
tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Tür
kiye ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt 
imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak il genel mec
lisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararma bağlıdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu döneme mahsus olmak üzere il genel meclisi üye seçimleri için seç
men kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy 
verilir. Bu dönemde seçilecek il genel meclisi üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılının Ekim 
ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ONDOKUZUNCU BÎLEŞÎM 

19 . 7 . 1963 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Basın - yayın ve turizm işleriyle gö
revli Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ye
rine aynı işleri yürütmek üzere, 265 sayılı Ka
nuna uygun olarak, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı kurulması üzerine bu Bakanlığa Basın -
Yayın ve Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'-
nun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/666) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
X I . — iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü

esseseleri ve iştirakler hakkında kanun (1/317. 
2/198, 2/183) <S. Sayısı : 303) 

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-
lu'nuu, 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, tçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 

İstanbul'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 ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan 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, imar 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, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-



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

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

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri 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 tlhami 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 imar ve tskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

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

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

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet gu İşleri tarafından çiftçilerden 

alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu fa/616) 
. 32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

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

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
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'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 



ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

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

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

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Önerin, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ısilahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta- j 
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ- | 
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I lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 

(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili izzettin 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 
ye Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

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

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

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

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

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağma dair Tiearet Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Üzer'- . 
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) 
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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'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

•61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

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

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, I 

Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lıı'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu?nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağma dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN ÎŞLER 
X I . — Devlet Yatırım Bankası hakkında 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 



2. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayıfı 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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

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

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

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

4. — 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] 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlasmasma Ek Protokol 

6 — 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik-' 
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlasmasma Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S, Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlasmasma Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlasmasma ek Protokol» ile ek
lerinin" onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlasmasma ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 
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İ3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im-

• zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6. . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - İmport Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 11 .9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — 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) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü

talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasmın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka 
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) fDağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan îkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

22. — 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) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 "tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarının onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1963] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
smın tadiline dair andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 



— 7 
25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

26. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masma ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanm uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
rapora (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları tnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

29. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

30. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S.-Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

.31. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

C, Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] . 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 

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

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

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

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

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

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



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

8. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6 .1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür 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 tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164)-[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27. 6 .1963] 

13. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, istiklâl Savaşma 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] 

8 — 
i 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 rapprları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet 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
rım kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma
sının uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri 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 hakkm-
.da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-

- nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi^: 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sajrfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 

1 1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 



çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

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

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve £lân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril-
meşine dair kanun tasansı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı .: 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, ÇakıraJlan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 , 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın 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 : 27.6.1968] 

i 27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptınlması 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 
İŞLER 

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

I ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963j 

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] 

X 4. — 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 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasımn onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — İ938 - 1939 yıllannda İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin maftsup ,şekli hakkında kanun ta-. 
s-ınsı ve Millî Savunma. Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5.1963] 
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7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 

okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
^Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

13. — 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] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey îslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlü, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kanıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkîhda Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

X 15. — 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 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar 
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. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın .Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/*238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

19. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı 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] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 "nci maddesinin değiştirilmesine dair lçanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 21. — 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] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'in, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde-



— 11 — 
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (17202, 2/18, 2/264, 2/389) (Ş. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20.6.1963] 

23. — 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] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

25. — 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 rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

26. — 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] 

27. — Millî Eğitim Bakankğı 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] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

29. — 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] 

30. — 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 31. — 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] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İ l l i 
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-
dinçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

34. — 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] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasansı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. Cf 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] 

36. — 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 
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Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1933] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 38. — 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, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 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] 

40. — 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 İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — 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
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 târih 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] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-' 
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 

Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S; Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 .-1963] 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teçskkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
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ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy-
.gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ye Erzincan Milletve-
Trili Sadık Perinçek'in, Kamu, İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7.1963] 

X 52. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve içişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı imar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve imar ve iskân ve içişle
ri komisyonları raporları ve Anayasa Komisyo
nunun mütalâası (2/276) (S. Sayısı : 342) [Da
ğıtma tarihi : 11. 7 .1963] 

55. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, imar 
ve iskân ve Plân komisyonlan raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

56. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

57. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

58. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu

nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve içişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

59. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

60. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

61. — istanbul Milletvekili Soşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad .Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 62. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1981 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih Özfakih ve Edirne Milletvekili Ilhami Er
temin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, ihtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 63. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

64. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
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ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı

lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

— - < . . . • • • > — « * * » & < 

(Yüz ondokuzuncu Birleşim) 



Dönem : 1 O C O 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 0 0 ü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/503, C. Se

natosu 1/276) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 209) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 2574 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.7.1963 gün ve 1/503-49 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuri
yet Senatosu Grenel Kurulunun 17.7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
iSuad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık ıoy neticesi : ,110 

Kalbul :# 109 
Ret : 1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 18.7.1963 

Esas No. 1/503 C. S.: 1-276 
No. 278 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17. 7 .1963 ıtari'hli 95 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt^e Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında ikanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun 
(tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

S. İnal 




