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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Görüşülen işler 

1. — Idarei Umumiyei Vilâyat 

Sayfa 
128 

128 

129 

129 

Kanu
nunda değişiklikler yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. 'Senatosu içel Üyesi Cav.it 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bu kanunun bâzı 'madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı (maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metin
leri (M.' Meclisi 1/399, 2/340, C. Senatosu 
1/267) (Gündeme) (S. Sayısı : 285 . ve 
285 e 1 nci ek) ; 129:130 

Sayfa 
2. — Belediye Kanununda' değişiklik

ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Be
lediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 
sayılı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Edirne Milletvekili îlhaani 
Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince benimsenmiyen madde
leri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi . 
1/427, 2/191, 2/336, C. Senatosu 1/266) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 286 ve 286 ya 1 nei 
ek) 130:132 

5. — Düzeltisler 132 
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Ankara, istanbul ve izmir illeri sınır
ları içinde ıbir ay süre ile ilân edilen sıkı
yönetimin 21. . 6 . 1963 tarihinden itibaren 
iki ay süre ile uzatılması hakkında Bakan
lar Kurulu kararına dair Başbakanlık tez
keresi üzerinde Ibir süre görüşüldü ve 
onaylandı. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan 

Başkan vekili 

Nurettin Ok 

Birleşime son verildi. 

•Kâtip 

Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğln 

Kâtip 

Konya 

Vefa Tanır 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunda değişiklikler yapılmasına ve ilgili 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve O. Senatosu içel Üyesi öavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine, bu kanunun ' bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve ıbâzı madde
leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karına Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 1/399, 2/340, O. Se
natosu 1/267) (Gündeme) (S. Sayısı : 
285 ve 285 e 1 nci ek) 

2. — Belediye Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 

kaldırılmasına , dair kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine, Ibâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına ve 5669,6424,6555, 
7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Edirne Milletvekili Î1-
hami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince benimsenmiyen madde
leri hakkında ikarma komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/427, 2/191, 2/336, C. Senatosu 1/266) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 286 ve 286 ya 
1 nci ek) 

» • • « « 



B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16.10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Cumhuriyet Senatosu üyelerinin sonuna ka

da r yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz vardır. 
Gündeme başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. 
•Senatosu İçel Üyesi Cavıt Tevfik Okyayuz ve 
6 arkadaşının, Idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, hu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet MecUsince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/399, 2/340, C. Senatosu l/\267) (S. Sayısı : 14 
W 

BAŞKAN — Evvelâ Karma Komisyon öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 92 nei maddesi gereğince teşkil 

olunan Karma Komisyonumuza havale edilmiş 
•bulunan Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair taşanının ek 3 ncü 
maddesi ile Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanunun ek 11 nei maddesi hak-

'îkında hazırlanmış 'bulunan raporumuzun, ba
sılıp dağıtılmasından henüz 48 saat geçmemiş 

(1) (14) 
nundadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın so-

ibulunmakla derhal görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Karma Komisyon adına 
Kars Milletvekili 

Ijâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Karma Komisyonun teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edikniştir. 

Karma Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Karma Komisyonu raporu 
19 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 'kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkada
şının Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi üzerinde bu defa C Senatosunca, Millet 
Meclisince kabul edilen metinler üzerinde vâki 
değişikliğe mebni Millet Meclisi Adalet Komis
yonuna havale edilımiş ve mezkûr komisyonca 
da ek '3 ncü maddenin benimsenımemesi sebe
biyle Anayasanın 92 nei maddesinin 5 nei bendi 
gereğince teşkil edilen Karma Komisyona ha
vale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olun
du: 
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Kanun tasarısının ek 3 ncü maddesinin C. 

Senatosunca teşkil olunan Anayasa, Adalet ve 
içişleri komisyonlarından kurulu (Geçici Komis
yonca müzakeresinde; «.maddenin ilk fıkrasın
daki (her) edatı haşiv olduğundan kaldırılmış
tır.» Gerekçesiyle maddenin diğer 2, 3, 4 ve 
5 nci bentlerinin aynen kabul edildiği işaret 
olunmuş ise de C. Senatosu Umumi Heyetince 
yapılan müzakerelerde ^ maddenin ilk fıkrası 
aynen kabul edilerek diğer fıkralarının kabul 
edilmiş olduğu hakkında Umumi Heyet zabıt
larına her hangi bir işaret geçmemiş olması iti
bariyle Karma Komisyonumuz esasen O. Sena
tosu •'Geçici Komisyonunun Millet Meclisi met
hini benimsemiş olmasını da göz önünde tutarak 
ek 3 ncü maddenin «il genel meclisi üyeleri 
seçimi dört yılda bir yapılır. Her seçim döne
minin son toplantı yılının Temmuz tayının 15 
nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Ve Eylül 
ayının 3 ncü Pazarına, raslıyan gün oy verilir. 
î l genel meclisinin dönem sonundan önce her 
ihangi bir sebeple boşalması veya Meclis üye 
sayısının yedeklerin de getirilmesinden sonra 
Meclis üye sayısının yedeklerin de getirilmesin
den sonra Meclis üye tamsayısının yarışma 
düşmesi hallerinde il genel meclisi başkanı du
rumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
bildirmeye mecburdur. Bu bildiri üzerine ilçe 
seçim 'kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat 
içinde ilân edilir. 

lîîân tarihinden sonra gelen 60 nci günü ıta-
kibeden ilk Pazar .günü oy verilir» şeklinde ka
bul etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kuruluna arzına karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üsre-
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kanma Komisyon Başkanı ıSözcü 
Muğla Senatörü Denizli Milletvekiil 
H. Menteşoğlu H. Oral 

Kâtip 
Tekirdağ Senatörü 

S. Üren 

Tokat Senatörü 
Z. Betil 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

İzmir Senatörü 
ö . L. Bozcalı 

imzada bulunamadı 

Aydın Senatörü 
ıF. Turhangil 

Çanakkale Milletvekili 
B. Arat 
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Kars Milletvekili 

L. Aküzüm 

.Siirt Milletvekili 
C. Aydın 

İstanbul Milletvekili 
1. H. Tekinel 

Kayseri Milletvekili 
A. Araş 

Konya Milletvekili 
S. Ay t an 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyon 
metnini okutuyorum. 

EK MADDE 3. — î l "genel meclisi üyeleri 
seçimi 4 yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç 
tarihidir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslı
yan gün oy verilir. 

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

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

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

BAŞKAN — Karma Komisyonunun metni 
üzerinde söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok... 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... İttifakla kabul edilmiştir. Böylece ta
sarı kanunlaşmıştır. 

Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederiz. 

2. — Belediye Kanununda, değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 ar
kadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 
7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve }Edime (Milletvekili tlhami Er-
tem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89,, 
91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru İle Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
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ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
i/427, 2/191, 2/336, C. Senatosu 1/266) (Gün
deme) (S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutaıyorum. 

Karma Komisyonu raporu 
19 .7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
(Belediye Kanununda değişiklikler yapılma

sına ve ilgili ıbâzı 'kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile C. Senatosu îçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının 1580 sa
yılı 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 .îlhami Ertem'in 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin bu defa C. Senatosunca yapılan "mü
zakerelerinde, bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılması üzerine 'Millet Meclisi Adalet Komisyo
nuna tekrar havale edilmiş ve mezkûr komisyon
ca adı .geçen kanun tasarısının ek 11 raei mad
desinin benimsenmemesi sebebiyle Anayasanın 
92 nci maddesinin 5 nei ibendi gereğince teşkil 
olunan Karma Komisyonumuzca adı geçen mad
de tetkik ve müzakere olundu : 

C. -Senatosunca, Anayasa, Adalet ve içişleri 
komisyonlarından teşkil olunan Geçici Komisyon 
11 . 7 . 1963 tarihli raporunda, adı geçen mad
dede yapılan değişiklik sebeplerini izah ederek; 
«üslûp ve terim birliğini sağlamak için (siyasi) 
kelimesi eklenmiş ve (günü) kelimesi kaldırıl
mıştır» deımek suretiyle maddenin Millet Mec
lisince kabul edilen diğer kısımlarının aynen 
benimsenmiş olduğunu ifade etmiş bulunması
na rağmen bir zühul eseri olarak ve baskı hata
sı olduğu anlaşılan bir yanlışlıkla maddenin 
tedvininde hataya düşülmüş ve bu şekliyle C. 
Senatosu Umumi Heyetince kabul edilmiş oldu
ğu anlaşıldığından ek 11 nci maddenin sadece 
ilk fıkrası, «Belediye meclisi üyeleri ve beledi
ye başkanları tutanaklarına yapılan itirazlar 
oyların dökümüne, sayısına veya bu oyların si-

• (î) M 
nundadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın so-

19.7.1963 0 : 1 
yasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine 
taallûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım 
ve hesap sonucunda tutanakların iptaline ka
rar verildiği takdirde, yeniden anlaşılanlara il 
seçim kurulu tarafından tutanakları verilir.» 
şeklinde ve mütaakıp maddeler aynen kabul edil
miş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
ruluna arzına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Komisyon 
Başkanı 

C. S. Muğla Üyesi 
H. Menteşogiu 

Kâtip 
C. S. Tekirdağ Üyesi 

V 

C. 8. Tokat Üyesi 
Z. Betili 

C. S. Kastamonu Üyesi 
A. N. Tuna 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Siirt Milletvekili 
C Aydın 

Sözcü 
Denizli Milletvekili 

H. Oral 

C. S. izmir Üyesi 
ö . L. Bozcalı 

İmzada bulunamadı 

C. S. Aydın Üyesi 
ıF. Turhangü 

Çanakkale Milletvekili 
B. Arat 

îstanibul Milletvekili 
I. H. Tekine! 

Kayseri Milletvekili 
A. Araş 

Konya Milletvekili 
S. Aytan 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okuttum. Şimdi, Karma Komisyonun hazırla
dığı maddeyi okutuyorum. 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyele
ri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan 
itirazlar oyların dökümüne, sayımına veya bu 
oyların siyasi partiler ile bağımsız adaylara 
taksimine taallûk ettiği ve yeniden yapılan dö
küm, sayım ve hesap sonucunda tutanaklarım. 
iptaline karar verildiği takdirde, yeniden ya
pılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre 
seçilmiş oldukları anlaşılanlara î l 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 
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ilân ettiği gibi kararın (kesinleşmesini mütaakıp 
o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân 
eder. 

(Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü tafcibe-
den ilk Pazar oy verme günüdür. 

Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerin
den bir veya (birkaçının tutanaklarının iptaline 
karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan 
meclis üyesi yerine mensup oldukları siyasi 
parti listesindeki sıraya ıgöre belli olan sırada 
•olanlara tutanakları verilir. 

î l Seçim Kurullarının kararlarına karşı 26 
Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 

19 . 7 .1963 0 : 1 
Kanunun 130 neu maddesinde (fcesbit edilmiş 
olan süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna 
itiraz edilebilir. 

(BAŞKAN — Karıma Komisyonun hazırla
dığı ek 11 nei madde hakkında söz istiyen var 
ımı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... İttifakla kabul edilmiştir... 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Memleketimize, 
milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. 
(Alkışlar) 

öündemiimizde başka görüşülecek mevzu kal
mamıştır. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

5. — DÜZELTÎŞ 

7 nei Birleşim tutanağı sonuna ekli 13 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır: 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

' \ 1 

3 
3 
3 

Sondan 3 ncü 

10 
14 
16 

yeniden anlaşılanlara 

pazar oy verme 
il seçim, kurulunun 
itiraz edilir 

yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap so
nucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara 
pazar, oy verime 
il seçim kurullarının 
itiraz edilebilir 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YEDİNCİ BİRLEŞİM 
19 . 7 . 1963 Cuma 

Saat : 16,00 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

n 
İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

III 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına >ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. 
Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ye 
6 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler «klenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet (Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 

ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/399, 2/340, C. Senatosu 1/267) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 18.7.1963] 

2. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların Saldırılma
sına dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 'ar
kadaşınızım, 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 
7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Edirne Milletvekili Hhami Er
tem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 
91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/427, 2/191, 2/336, C. Senatosu 1/266) (S. 
Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] 

-&<( 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu İçel Üye
si Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına ve 5669,6424,6555,7363 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon rapo
ru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (M. Meclisi 1/427, 2 /191 , 2 /336; C. Senatosu 1/266) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 286 ve 286 ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 201) 

Karma Komisyon raporu 
Millet Meclisi ve C. Senatosu 

Karma Komisyonu 19 . 7 . 1963 
Esas No: 1/427, 2/191, 2/336 ' 

Yüksek Başkanlığa 

'Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka« 
' ıuıu tasarısı ile 0. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 
"56(39., 6424, (3555, 736;] sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Milletvekili II-
hami Ertem'in 1580 sayılı Belediye Kanununun 7(3, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin bu defa C. Senatosunca yapılan müzakerelerinde, bâzı maddelerindi1, 
değişiklik yapılması üzerine Millet Meclisi Adalet Komisyonuna tekrar havale edilmiş ve mezkûr 

•'komisyonca adı geçen kanun tasarısının ek 11 nci maddesinin benimscımıcmesi sebebiyle Anayasa
nın 92 nci maddesinin 5 nci bendi gereğince teşkil olunan Karma-Komisyonumuzca adı geçen madde 
tetkik ve müzakere olundu: 

C. Senatosunca, Anayasa, Adalet ve İçişleri 'koinisyonlarinda.il teşkil olunan Geçici Komisyon 
11.7.1963 tari'hli raporunda, adı ıge'çcn maddede yapılan değişiklik sebeplerini izah ederek; «üslûp 
ve terim birliğini sağlamak için (siyasi) kelimesi eklenmiş ve (fgünü) (kelimesi kaldırılmıştır!» de
mek suretiyle maddenin 'Millet Meclisince kabul edilen diğer kısımlarının aynen (benimsenmiş ol-

. duğunu ifade etmiş 'bulunmasına rağmen bir zıılıul eseri olarak/ve 'baskı ihatası olduğu anlaşılan 
bir yanlışlıkla maddenin tedvininde 'hataya düşülmüş ve 'bu şekliyle O. Senatosu Umumi Heyetince 
kabul edilmiş olduğu anlaşıldığından ek 11 nci maddenin sadece ilk fıkrası, «Belediye meclisi üye
leri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan itirazlar oyların dökümüne, sayısına veya bu oy
ların siyasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine taallûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sa
yım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden anlaşılanlara il 
seçim kurulu tarafından tutanakları verilir.» şeklinde ve mütaakıp maddeler aynen kabul edilmiş 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuralıma arzına karar verilmiştir. 

http://'koinisyonlarinda.il


_ 2 — 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Komisyon 
Başkanı 

C. S. Muğla Üyesi 
H. Menteşeoğlu 

G. S. Tokat Üyesi 
Z. Betil 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Sözcü 
Denizli Milletvekili 

H. Oral 

C, S. Aydın Üyesi 
F. Turhangil 

Istanbull Milletvekili 
î. H. Tekinel 

Kâtip 
C. S Tekirdağ Üyesi 

C. S. Kastamonu Üyesi 
A. "N. Tuna 

Siirt Milletvekili 
C. Aydın 

C. S. îzmir Üyesi 
ö, L. Bozealı 

İmzada bulunamadı. 
Çanakkale Milletvekili 

B. Arat 
Kayseri Milletvekili 

A, Araş 
Konya Milletvekili 

8. Aytan 

' MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

Belediye Kanununda deği§iklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

EK MADDE 11. —- Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan 
itirazlar oyların dökümüne, sayımına veya 
bu oyların partiler ile bağımsız adaylara tak
simine taallûk ettiği ve yeniden yapılan dö
küm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların 
iptaline karar verildiği takdirde, yeniden ya
pılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre 
seçilmiş oldukları anlaşılanlara il seçim kurulu 
tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, se
çim işlemleri sebebiyle iptaline karar veril
diği takdirde, o seçim çevresinde yeniden se
çim yapılır. îl seçim kurulu seçimin iptaline 
dair karan ilân ettiği gibi kararın kesinleş
mesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağı
nı da derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takibe-
den ilk Pazar günü oy verme günüdür. 

Yukardaki fıkralar dışında meclis üyele^ 
rinden bir veya birkaçının tutanaklarının ip
taline karar verildiği takdirde, tutanağı ijtöal 
olunan meclis üyesi yerine mensubolduklan si
yasi parti listesindeki sıraya göre belli olan sı
rada olanlara tutanakları verilir. 

t i seçim kurullarının kararlarına karşı 
26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 130 ncu maddesinde tesbit 
edilmiş olan süreler içinde Yüksek Seçim Ku
ruluna itiraz edilebilir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

EK MADDE 11. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan 
itirazlar oyların dökümüne, sayımına veya bu 
oyların siyasi partiler ile bağımsız adaylara tak
simine taallûk ettiği ve yeniden yapılan dö
küm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş 
oldukları anlaşılanlara il seçim kurulu tarafın
dan 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 kararın kesinleşmesini mütaakıp o 
çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ncı günü takib-
eden ilk Pazar, oy verme günüdür. 

Yukardaki fıkralar dışında meclis üyelerin
den bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 
karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan 
meclis üyesi yerine mensubolduklan siyasi par
ti listesindeki sıraya göre belli olan sırada olan
lara tutanakları verilir. 

il seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Ni
san 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 edi
lebilir. 

T. <B. M. M. ( S. Sayısı: 13) 
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KARMA. KOMİSYONCA KABUL EDİLEN METİN 

EK MADDE 11. — Belediye meolisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan itiraz
lar oylann dökümüne, sayımına veya bu oylann siyasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine 
taalûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanaklann iptaline ka
rar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş olduk
ları anlaşılanlara İl Seçim Kurulu tarafından tutanaktan 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 karan 
ilân ettiği gibi karann kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân 
eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 nçı günü takibeden ilk Pazar oy verme günüdür. 
Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline 

karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi yerine mensup oldukları siyasi 
parti listesindeki sıraya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

İl Seçim Kurulunun 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 edebilir. 

T. B. M. M. (S, Sayın ı 18) 





Dönem : i 
Toplantı: 2 T. B. M. ML S. Sayısı : 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Senato
su İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, İdarei Umumi
yei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi î / 3 9 9 , 

2/340, C. Senatosu 1/267) 

(JBbt : M. Meclisi S. Sayısı : 285 ve 285 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 195) 

Karma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi ve 

Cumhuriyet Senatosu 
Karma Komisyonu ' 19 . 7 . 1963 

Esas No. : 1/399, 2/310 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldın imasına dair kanun teklifi üzerinde bu defa C. Se
natosunca, Millet Meclisince kabul edilen metinler üzerinde vâki değişikliğe mebni Millet Meclisi Ada
let Komisyonuna havale edilmiş ve mezkûr komisyonca da ek 3 ncü maddenin benimsenmemesi sebe
biyle Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci bendi gereğince teşkil edilen Karma Komisyona havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun tasarısının ek 3 ncü maddesinin C. Senatosunca teşkil olunan Anayasa, Adalet ve içişleri 
komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonunca müzakeresinde; «maddenin ilk fıkrasındaki (her) edatı 
haşiv olduğundan kaldırılmıştır.» gerekçesiyle maddenin diğer 2, 3, 4 ve 5 nci bentlerinin aynen kabul 
edildiği işaret olunmuş ise de C. Senatosu Umumi Heyetince yapılan müzakerelerde maddenin 
ilk fıkrası aynen, kabul edilerek diğer fıkralarının kabul edilmiş olduğu hakkında Umumi Heyet 
zabıtlarına her hangi bir işaret geçmemiş olması itibariyle Karma Komisyonumuz esasen C. Senatosu 
Geçici Komisyonunun Millet Meclisi metnini benimsemiş olmasını da göz önünde tutarak ek 3 ncü 
maddenin «il genel meclisi üyeleri secimi dört yılda bir yapılır. Her seçim döneminin son toplantı yılı
nın Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihdir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslıyan 
gün oy verilir» i l genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya Meclis 
üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden sonra Meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi halle
rinde il genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecbur
dur, Bu bildiri üzerine ilçe secim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 



İlân tarihinden sonra geien 60 neı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir» şeklinde kabul 
etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna arzına karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Karma Komisyon Başkanı 
Muğla Senatörü 

H. Menteşeoğlu, 

Tokat Senatörü 
Z. Betil 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Sözcü 
Denizli Milletvekili 

II. Oral 

Aydın Senatörü 
F. Turhangil 

İstanbul Milletvekili 
/. H. Tekine! 

Kâtip 
Tekirdağ Senatörü 

S. tiren 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

Siirt Milletvekili 
C. Aydın 

Konya Milletvekili 
S. Aytan 

İzmir Senatörü 
ö. L. Bozcalı 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale Milletvekili 

B. Arat 
Kayseri Milletvekili 

A. Araş 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

îdarei Umumiyei Vüâyat Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 

kaldırılmasına dair kanu% tasarısı 

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

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç 
tarihîdir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına trastlı-
yan gün oy verilir. 

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

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

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

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Îdarei Umumiyei Vüâyat Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 

kaldırılmasına dair kanun, tasarısı 

EK MADDE 3. ,— ti genel meclisi üyeleri 
seçimi dört yılda bir yapılır. 

ft.Ö.İİ. M. (S. Sayısı: İ4)• 



&AÜÜ&A (KOMtSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

EK MADDE 3. — îl genel meclisi üyeleri secimi 4 yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç 

tarihidir. Ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına raslı yan gün oy verilir. 
îl genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis tiye 

sayısının 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. 
îlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takikibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

i>m<t^ T i T 

İ B J . M. (â. Sayın» 14) 




