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za Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması 
açılan Mehmet Baydur'un vazifesine de
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
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4. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
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315) 590:591 
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kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile 
Tarım ye Adalet komisyonları raporları 
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. •i-8. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü 
Hane 70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de ka
yıtlı Mehmetoğlu, Fatma'dan doğma 1927 
doğumlu Şükrü Uzunca'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke-
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resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/21) 
(S. Sayısı : 369) 591:592 

9. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
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mailoğlu, Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 
doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/16) 
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10. — 6343 sayılı Kanunun bâzı mad-
dedelerinin değiştirilmesiyle 23 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü mad
desinin kaldırılması hakkında kanun ta
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(S. Sayısı : 265) 592:593 

11. — Asker ailelerinden ınuhtac-
olanlara yardım yapılması hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/197) (S. Sayı
sı : 257) 593 

12. — Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve mu
hakeme usulüne dair 1609 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/175) (S. 
Sayısı : 301) 593 

13. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişneza-
de mahallesinde Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklannda kâin ve Hazineye ait 
iken parasız olarak İstanbul Belediyesine 
devredilmiş bulunan arsa ve binanın Ha
zineye iadesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demirin, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/126, 2/196) (S. Sayı
sı :243) 594:>602 

b) Yazık sorular ve cevapları 602 
1. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük

rü Koç'un, Amerikan süttozu dağıtma me
muru Mustafa Cura'nm görevindeki tutu
muna dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Baltanı Şevket Raşlit Hâtipoğluınun ya
zılı cevabı (7/209) 602:603 

2. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Zonguldak ili hudutları 
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Sayfa 
dâhilinde fındık ekimini teşvik ve temin 
bakımından bir yardım yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'in 
yazılı cevabı (7/218) 603:604 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Ereğli ilçesi Alaplı nahiye
sinde, bir gemi tersanesi inşası hususunda 
bir teklif veya proje bulunup bulunmadı
ğına dair yazılı sora önergesi ve Sanayi 

1. — GEÇEN Tl 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm; Bütçe 
görüşmelerinin, bağlıyacağı tarihe kadar Mecli
sin mûtat toplantı günlerindeki birleşimlerine 
saat 15 yerine .14 te başlanılması ve her birleşim
de, saat (14) ten (15) e kadar sözlü soruların ve 
(15) ten başlanarak da gündemdeki diğer konu
ların görüşülmesi hakkındaki önergesi kabul 
olundu. 

Uçuş hizmetleri tazminat, kanunu fasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu teklifi ve 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Kasını Gülek'in, Si

yasi partiler kanunu teklifi (2/378) • (İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi. 
(2/379) (Anayasa Komisyonuna) 

3. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadili
ne dair kanun teklifi (2/380) (Adalet Komis
yonuna) 

4. — Kayseri Milletvekili A. Halim Araş ve 
3 arkadaşının, evlenen veya tekaüde tabi bir va
zifeye giren yetim kızların yetim aylıklarının 
diğer yetimlere taksimi hakkında kanun teklifi 
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Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı cevabı 
(7/220) ' 604 

4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, 1962 yılı başında kaldırıl, 
mış bulunan, Ankara - Zonguldak arasın
daki,. motorlu tren seferlerinin yeniden ih
dasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rifat Öçten'in yazılı cevabı (7/223) 604:605 

Silâhlı Kuvvetler Yakacak kanunu tasarısı 
kabul edildi. 

Saat .1.7 de yapılan yoklama sonunda Birleşi
me devam için gerekli yeter sayının kalmadığı 
anlaşıldığından 7 Ocak 1963 Pazartesi günü saat 
14 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Nurettin Ok Vefa T,an\r 
Kâtip 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdar oğlu 

KÂĞITLAR 

(2/381) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar • 
5. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykan'ı ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cuumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı -tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca-

yapılan değişilikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 221 e 1 nci ek) 

6. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 
tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında O. Senatosunca yapılan değişikliğe 

JTANAK ÖZETİ 
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M. Meclisi B : 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu rapora (1/161) (Gündeme). (S. Sa
yısı : 228 e 1 nci.ek) 

7. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan 
ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât ka-

» 7 .1 .1963 0 : 1 
nunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 
.sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Plân Komisyonu 
raporu (2/51, 2/11]) (Gündeme) (S. Sayısı : 
231 e 2 ııci ek) 

•> «3»CK{ 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 ' 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

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

BAŞKAN 'Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

— Çoğunluğumuz var, Birleşimi 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i. — Ördü Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hükümetin istihsali yükseltmek ve milli geliri 
artırmak üzere, ithali meyledilen mini gübre fi
yatının düşünülmesi hususunda derhal harekete. 
geçmesine dair demeci. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Gündem dı
şı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında i 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) -^ Zirai istih

sal yönünden acde hir mevzu .hakkında. 

BAŞKAN — Acale mevzu nedir? 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Suni gübre 

•mevzuu. 
BAŞKAN — Buyurunuz, kısa olmak kay-

diyle. 
ATA TOPALOĞLU' (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar, Kalkınma Plânımızın çerçevesi 
içersinde zirai istihsalimizin yükseltilmesi için 
tedbirler alınması mevzuunda yaptığım tetkik
lere göre Hükümet bütün Türkiye'de mühim 
-miktarda kullanılan suni gübrenin ithalini 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nıenetnıiştir. Bu men karşısında g'eçen yıl Al
manya'dan -11 'kuruştan Karadeniz .mıntıkasına 
teslim edilen gübreler, bu yıl ınenedilnıek sure
tiyle, Azot Sanayiinin -vermiş okluğu gübreler
le G.'J .kuruşa çıkmıştır. Bu suni gübrenin, is
tihsal mıntıkalarında malhsule verilmesi zama
nı geldiğinden, 'bir sözlü s'oru mevzuu olarak 
huzurunuza, 'getirmiyorum. Ancak şu hususu 
iiüküm'ete hatırlatmak isterim ki zirai istihsal 
o7 kuruştan. Tio kuruşa yükseltilen ve 'böyle
ce ithali tamamen durdurulan suni gübrenin, 
bu durdurma'neticesi olarak büyük :bir gerile
me kaydedecektir. 

Millî geliri artırma istikametindeki plânla-
madaki hususlara, bu it'ha'lâtı men hususuna ta
mamen. aykırıdır. 

Arkadaşlar; istihsale malul' ibütün ma'hsulü 
gübreleme mevsimi b'aşlaıms bulunmaktadır. 
Hükümetin bu iş üzerine eğilmesi, istihsali yük
seltmek konusunda gübrenin ö3 kuruşun çok 
aşağısına düşürülmesi g'erekir ki memlekette 
istihsal yükselsin, 

576 



M. Meclisi B : 
Aksı na'lde geçen sene alman mahsul mik

tarının, rekoltenin bu sene çok altına düşüle
ceği gözle görülür, elle tutulur §efcle gelmiştir. 
Hükümetin bu konuda derhal harekete geçme
sini temenni ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni Kı-
lıçoğlu'nun, Üniversiteler bütçesi dolay isiyle 
Karma Bütçe Komisyonunda Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi ile ilgili konuşmalarının basına 
noksan ve yanlış intikal ettiğine dair demeci 

•t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
î. ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) — Bütçe 

Komisyonunda yaptığım bir konuşmanın mat
buata yanlış aksetmesi dolayısiyle yapılan mi
ting 'hakkında. 

BAŞKAN — Çok kısa ve mevzua münhasır 
olmak partiyle, buyurun. 

I. ETEM KILIÇOĞUU (Giresun) — Çok 
mulhterem arkadaşlar; Cumartesi günü üni
versiteler 'bütçesi görüşülürken Karma Bütçe 
Komisyonunda Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül-
tesiyle iligili olarak yaptığım konuşmanın ga
zetelere noksan, bazan da yanlış aksetmesi se
bebiyle bugün saat 10 civarında Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesine mensup talebeler bu ko
nuşmamın aleyhinde bir gösteri yürüyüşü ter-
tiibetmişler ve Meclis kapısına kadar da gelmek 
suretiyle, heyecanlı ve sistemli sözlerle bende
nizi protesto etmişlerdir. 

Kendilerine akseden şekliyle bu genç arka
daşlarımıza hak vermemek, hassasiyetlerini 
takdir etmemek mümkün değildir. Yalnız işin 
bir de 'hakikatini ortaya koymak ve yapılan 
konuşmalarda hakikaten tasvi'bedilmiyecek bir 
cihet varsa, bu sözün sahibini de gereği şekil
de kötülemek, yermek sizlerin hakkı olsa ge
rek. Bu bakımdan, bendeniz, mevzuu sizlerin 
huzuruna getirmek suretiyle vereceğiniz hük
me şimdiden razı olduğumu heyan etmek iste
rim. 

Hâdise şu arkadaşlar: Üniversite bütçeleri 
görüşülürken bendeniz de komisyonun bir 
üyesi sıfatiyle söz almış, düşüncelerimi, temen
nilerimi izhar etmiştim; bu arada Dil - Tarih 
ve Coğrafya. Fakültesine gelindiği sıradaki i fa -

'26 7 . 1 .1963 0 : 1 
I delerimi öneie gazetelere akseden şekilde, sıonra 

da zahıtlardan okuyacağım. 
Takdir buyurursunuz ki, Bütçe Komisyonun

da. zabıtlar Meclisimizde olduğu gibi harfiyen 
olmuyıor, çünkü yetiştir emiyorlar. Ama ne de 
olsa o da bizim için bir vesika 'mahiyetindedir. 
Bunu da kısaca arz edip, (biraz evvel ifade et
tiğim gibi, hükmünüze boyun eğmekten 'başka 
yapacak bir işim yoktur. 

Konuşmam muhtelif gazetelerde yer almış
tı. Bendeniz mevzuu dağıtmamak için görüşleri 
ayrı üç gazete ile huzurunuza. ıgeldim. Bunlar
dan birisi Ulus Gazetesi, birisi Yeni îstantml 
Ca.zetesıi, diğeri de Yeni Sabah gazetesidir. 

I Ulus Gazetesinden, arz ediyorum : 
(Adalet Partililer gençliği itham etti. başlı

ğı .altında, Adalet Partili Milletvekili kısmında 
(bendenizin ismi zikrediliyor: 

«Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ile ilgili 
olarak da asılsız beyanlarda bulunmuş ve şun
ları söylemiştir: «ıBu fakülte insanı fakülte 
mefhumundan soğutacak durumdadır. Eski bir 
emniyetçi sıfatiyle söylüyorum, bulgun fakülte 
öyle feci bir duruma gelmiştir ki, kızım, kız 
kardeşini olsa kapısının önüne (bile göndermez
dim.» 

Bu 'sözler protestolarla..karşılanmış, ve C. H. 
P. İdler, hatibe, «Yani iıihuş mu yapılıyor ora
da0?» «IBu nıasıl itham!» «Orada, kardeşlerin 
okuyor» diye bağırmışlardır. 

Başkan da hatibe ikazda'bulunmuştur. Bu
nun üzerine sözlerini tevil yolunu tercih eden 
Kılıçoğlu. bu fakülteye gidenlerin de kendisi
nin, kardeşleri olduğunu 'bildiğini, .anısak fakül
teyi dışardan gelerılenn bu hale koyduklarını 
ileri sürmüştür.) 

Yeni Sabah: 
(Dil ve Tarih - Coğrafya Falkültesinin hali 

j üniversite mefhumunu yıkmıştır. Ben, kızkar-
tleşim -olsa hu fakültenin kapısına 'göndermem, 
demiştir. 

Kılıçoğlu'nun bu sözüne, C. H. P. .İller otur
dukları yerden; «Ne demek istiyorsun, fuhuş 

j mu yapılıyor?» şeklinde Ib ağır muşlardır. 
| Kıh'çoğlu, hu fakültenin işsizlerle güçsüz

lerle dolu- olduğunu, nahoş hâdiselere bunlarin 
sebebiyet verdiğini belirtmiştir.) 

Yeni istanbul: (C. H. P. sıralarından, «0öğ-
I rıısu hunda», ısesleri) 
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M. Meclisi B : 26 
Hepisini okuyoruz, hangisinin doğru yazdı- I 

ğını sizler da'ha iyi bilirsiniz. ($oldan gülüş
meler) 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Gülü
necek tarafı yok, ağlanacak şey. j 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ali Rı
za Bey, siz kendi halinize ağlayınız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeydin. 
BTEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Yeni is

tanbul'dan okuyorum: (Dil ve 'Tarilh - Coğraf
ya Fakültesinde başarı nisbeti çok düşüktür. 
Bu müessese, Türkiye'de, fakülte mefhumunu 
yıkmaktadır. Eski bir emniyetçi sıfatiyle bura
nın durumunun feci olduğunu söyliyebilirim. 
Bir kızım, veya kız kardeşim olsa bu fakülte
nin kapısından içeri sokmam. («Fulhuş mu ya
pılıyor?» sesleri) Hayır arkadaşlar, bu fakül
teye talebe olmıyan birçok kimse girip çıkmak
tadır. Bunların yüzünden fakültenin sergerde
lerle dolu olduğunu ifade edebilirim.) 

Şimdi, zabıttan okuyorum arkadaşlarım: 
(Bu arada Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin durumuna da temas etmek istiyorum : 

«Altı bin talebesi varmış. Senede 210 mezun 
veriyormuş. Nisbet itibariyle bunun ne kadar 
aız olduğunu kabul etmek ieabeder. Dil ve Ta-
ıri'h - Coğrafya Fakültesi kanaatime göre, fakül
te mefhumunu Türkiye'de yıkmakta insanın 
.kafasına başka şeyler sokmaktadır. Eski bir 
emniyetçi olarak söylüyorum. Buranın durumu 
Çok fecidir. Şahsan kız kardeşim olsa, bunu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin kapısına 
.bile göndermezdim. 

NECİP MlRKELÂMOĞLU (îzmir) — Ne 
•demek istiyorsun, orada fulhuş mu yapılıyor? 
Orada kızlarımız, kardeşlerimiz okuyor. Bu şe
kilde konuşman doğru değildir. 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Onlar 
benim de kız kardeşimdir, tenzih ederim, söz
lerim yanlış anlaşılmasın. 

Demek istiyorum ki, bu fakülteye, talebe 
olmıyan insanlar serbestçe 'girip çıkmaktadır. 
(Bunun nasıl bir tedbiri olduğunu pek kestire» 

• mem. Ama, buraya talebe olmıyan ^insanların 
sabah akşam girip, kapısının önünde çöreklen
diğini de kabul etmek lâzımdır. 

Ayrıca, bu fakültenin içinin dışının şu gör
düğümüz sergerdelerle dolu olduğunu da lütfen 
kabul buyurunuz.) 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; üç ayrı dü

şünceye saihip gazeteden ve zabıtlardan duru
mu arz etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, beni tanıyanlar gayet iyi bilir
ler; ağzından çıkan söze sonuna kadar sahiib-
olan arkadaşlarınızdan birisiyim. Eğer yanlış 
bir görüşe sahip isem şu veya bu şekilde ağ
zımdan tasvip ıgörmiyeeek bir şey çıkmışsa onun 
neticelerine de razı arkadaşınızım. Tevil veya 
vaziyeti kurtarmak gibi şeyler bendenizden sâ
dır olmaz. 

Şimdi, işin tam hakikatini ifade edeyim ga
yet /kısa; bendeniz Dil ve Tarilh - Coğrafya Fa
kültesinin talebeden çok işsiz - güçsüz insanla
rın bir yatağı haline geldiğine kaaniim. Müşa
hedelerim böyledir. Bugün daJhi bu fakültemi
ze gidersek orada talebe sayısı 'kadar işsiz, güç
süz adam olduğunu tesbit edebiliriz. Şimdi, 
ben, «Bu fakültenin durumu çok fecidir. Bu 
fakülteye, kızım, kız kardeşim olsa göndermem» 
diye, mevzua girerken arkadaşlarımız, acaba ne 
maksatla göndermezsin diye benim fikrimin, gö
rüşümün neticesini almadan müdahale ettiler. 
Haklıdır, değildir, ona bir şey demiyorum, mü
dahale edebilirler. Bendeniz, hemen ilâve ettim ve 
dedim ki... Aynen tâbirim, şimdi onu da isbat ede
ceğim.... 

«Fuhuş mu yapılıyor, ne demek bu?» denince 
verdiğim cevap aynen şu olmuştur : «Arkadaşla
rım, hâşa, tenzih ederim. Onlar bizim de kardeş
lerimizdir» Hemen böyle cevap vermişim. 

Şu halde ortada kimseyi itham edecek ne bir 
konuşma yapılmış ve ne de bir görüş ortaya atıl
mıştır. Eğer bir an için böyle olsa idi, hakikaten 
dedikleri yahut da kendilerine intikal ettirilenler 
doğru olsa idi, orada her şeyden evvel milletin 
mümessilleri var idi. Orada Maarif Bakanı var 
idi. Orada üniversite rektörü var idi, orada Fa
külte dekanı var idi. Orada memurlar, hattâ hat
tâ yüz milletvekili ve senatör var idi. Belki on
ların da kız kardeşleri veya çocukları o fakültede 
okuyor. Kalkarlardı bana derlerdi ki; sen bu sözü 
nasıl söyliycbil irsin? Ben böyle bir düşünceye sa-
hibol madiğimi zamanında yapılan müdahaleleri 
cevaplandırdığım zaman gösterdim. «Hâşa diyo
rum, tenzih ederim, benim de kardeşlerimdir on
lar.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu gençlere bunu kim 
nakletti?. (Ortadan «Halk Partililer» sesleri) 
Şimdi müsaade edin, Kim intikal ettirdi bunu ben 
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bilmem. Benim bildiğim bir şey var, katı olarak 
tesbit ettiğim mevzu şu... Mehmet Bey çok rica 
ederim siz de aynı hassasiyeti gösterin. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Konuşma
ların aynen intikal etmiş. Gazeteler yazıyor, aleni 
komisyon. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim, sayın hatip lütfen siz de sözlerinizi bağlayı
nız. 

1. ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Vallahi, 
muhterem arkadaşlarım, ben teker teker hepinizi 
tatmin 'edecek durumda değilim, kimsenin kanaat
lerini değiştirecek durumda da değilim. Bendeniz 
hâdiseyi olduğu gibi ortaya koyuyorum. İnanan 
inanır, inanmıyan inanmaz. O da ayrı bir şey. 

Şimdi, talebeler hangi kaynaktan, hangi ka
naldan duydıüarsa bilmem. Fakülte dekanına git
mişler, demişler ki, «böyle bir konuşma oldu, ne 
dersiniz? Bizi neden müdafaa etmedin.» Verdiği 
cevap doğru; ı«Ben söz istedim, ama bana cevap 
hakkı tanımadılar, onun için mütalâada buluna
madım.» 

Arkadaşlarım, miting yaptılar. Hakları. Ka
nun bu hürriyeti onlara vermiş. Dövizlerini oku
dum, konuştuklarını duyamadım ama tesbit ede
bilirim. «Sen bile bu fakülte mezunlarından feyiz 
aldın.» Doğru! «îlim ve ahlâk yanyana yürür.» 
Bu da doğru. «Vekil değil rezilsin.» diyorlar. Ha
kikaten kim onların dediği gibi konuşmuşsa o, re
zildir. 

Bunları yazan da rezildir. Çünkü aynaya ba
kan kendisini görür. Milleti temslil eden rezil ola
maz. Eğer rezil ise onu cezalandıracak heyet siz
lersiniz. Biz eğer bir hata yaparsak kanun var
dır. Ama hiç kimseyi durup dururken itham et
meye de kimsenin hakkı olmasa gerektir. Nitekim 
Bütçe Komisyonunda bu konuşmayı yaptıktan 
sonra Fen Fakültesi Dekanı İstanbul'da da aynı 
durumun olduğunu ve kendisinin emniyete müra
caatla bu hali önlediğini ifade etmiştir. Sayın Ah
met Yıldiz Beyefendi de müşahedelerimin doğru 
olduğunu başka bir arkadaşımıza söylemişlerdir. 

Bunları şunun için arz ediyorum; başkaları
nın şahitliğine müracaat etmek için değil Ar
kadaşlarım, eski hocamız Şevket Raşit Hatiboğlu 
Beyefendi buradadırlar, kalksınlar veya beni din-
liyen arkadaşlarımdan birisi şu verdiğim izahatın 
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yanlış olduğunu, tevil yoku saptığımı ifade et
sinler, vereceğiniz hükme, tttâ çok ağır olduğu 
halde dövizdeki o ibareye lfuk bir arkadaşınızım. 
(Allah saklasın sesleri) M takdirde Büyük 
Meclisin huzurunda şunu ade ederim ki, rcril 
onu yazanlardır. Hürmetlemle. (Sağdan, ve sol
dan alkışlar) 

3. — Sayın ihyelerdenbâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Bmnı tezkeresi (3/460) 

BAŞKAN — Başkanhl Divanının Genel Ku
rula sunuşları meyamndasayın üyelerden bâzı
larına izin verilmesi hakkıda Başkanlık tezkeresi 
vardır,, okutuyorum. 

Genel Bırula 
Aşağıda adları yazılı ayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müdetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 4 ^ } , .1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmış!?. 

Keyfiyet yüce tasviplcine arz olunur. 
Mllet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Tekirdağ Milletvekili Fethi Mahramlı, 1 ay, 
hastalığına binaen 27 . 2 . 1962 tarihinden iti
baren. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Cemil Kara, 15 
gün, mazeretine binaen î . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi mn tezkerelerini ayrı ay
rı okutup oylarınıza sınacağım. 

Tekirdağ Milletvekili Fethi Mahramlı, bir ay, 
hastalığına binaen, '27 .12 . 1962 tarihinden iti
baren. 

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

Trabzon Milletvekili Ahmet Cemil Kara, 15 
gün, mazeretine binaen, 2 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

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

4. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Güvem'-
in îmar ve İskân Komisyonundan çekildiğme dair 
önergesi (4/147) 

BAŞKAN — Şimdi sayın Muhiddin Güven '-• 
in kendi komisyonundan istifa ettiğine dair bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 
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Millet Meori Saym Başkanlığına saygı i]e arz ederim. 

Genel idare Kuılundaki vazifem komisyon- Muhiddin Güven 
lara devamı imkâna hale getirdiğinden, îmar j BAŞKAN — istifa hususu ıttılaınıza sunul-
ve İskân Komisyon üyeliğinden istifa ettiğimi i muştur. 

5. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şinli sorulara geçiyoruz. Ge
çen celse saat üçe kiar soruların görüşülmesi 
kabul edilmişti. Simi bir arkadaşımız bu müd
detin uzatılmasını teîif ediyorlar. Takrirlerini 
r'-'ituyorum. 

Meclis başkanlığına 
Geçen celsede alına ve sözlü sorulara saat 

JL4 - 16 arasında bir aat'lik zaman ayrılmasına 
mütedair olan karar aha ilk tatbikatta akame 
te uğramıştır. Yüksektfec^in sözlü sorular icitı 
bu müddeti saxt 15,30 ı ka™ar uzatması için ka
rarın tashihini ve MecMn tasvibine arz olunma
sını rieaederim. 

İstanbul 
(mer Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Takrii kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edümemştir. 

1. — İstanbul MülefrekiM Mahmut Rıza Ber-
tan'tıi, hakkında Metis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'un vazfesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmeline dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/426) 

BAŞKAN— Sayın Bcrtan hasta ve mazeret
lidir. Sorusu gelecek Birfeşime bırakılmıştır. 

2. '— Konya Mületvettli Faruk Sükan'm, 
Türk vatandaşına Avrupı İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına misracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dikişleri Bakanından söz-
lü smitsu (6/428) 

BAŞKAN — Faruk Sükan burada. Sayın 
Bekan? Yoktur. Soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

3. -r~ Erzurum Milletvekili (hyaşettin Kara-
ca'nun, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağıtılan 
kredili buğday bedellerinin affının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan soru önerge
si Ve farım Bakanı Mehmet tzmen'in sözlü ce
vabı (6/437) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca? Bu
rada. Başbakan veya Başbakan adına Sayın îz-
men? Burada. Soruyu okutturuyorum. 

8 . 10 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki 1 numaralı sorumun Sayın Başba
kan tarafından ve 2 numaralı sorumun Ziraat 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ede
rim. 

E"zuru m Milletveki I i 
(riyasettin Ka raca 

/' 
Soru : 
1. 1962 yılı kış mevsiminde Doğu ve Güney -

Doğu Anadolu'da vatandaş]ıra, kuraklık sebe
biyle dağıtılan kredili buğday bedeli erin in affı
nın düşünülüp düşünülmediği? 

2. Bu sene yağmur, dolu ve saire gibi tabiî 
âfetler dolayısiyle ekinleri zıyaa uğrayan çiftçi
lere her hangi bir yardım yapılması düşünülmek
te inidir; düşünülüyorsa yapılacak yardımın 
miktarı nedir, ne şekilde ifa edilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îzmen. 
BAŞBAKAN ADINA TARIM BAKANI 

MEHMET ÎZMEN (O. S. Giresun Üyesi) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gıyasettin Ka
raca arkadaşımın sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum : 

5254 sayılı Kanuna göre muhtaç duruma dü
şen çiftçilere 1961 yılı sonuna kadar tevzi edi
len tohumluklardan meydana gelen borçlar 
esasen 310 sayılı Kanunla 10 yılda, 10 müsavi 
taksitte ödenmek üzere taksitlendirilmiştir. So
runun bu bölgedeki vatandaşlarımıza tevzi 
edilen yemeklik hububata' mütaallik kısmına 
Ticnret Vekili arkadaşım cevap verecektir. 
Çünkü, soru, Ticaret Vekâletine teveccüh et
mektedir. 

Ben, 5254 sayılı Tohumluk tevzii hakkında
ki Kanuna göre tevzi edilmiş tohumluklardan 
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doğma borçların 310 sayılı Kanuna on yılda on 
müsavi taksitle ödemek suretiyle taksitlendiril-
miş bulunduğunu arz etthn. 

ikinci suale gelince : Bu bölgede tabiî âfet
lerden zarar gören muhtaç çiftçilere yine 5254 
sayılı Kanuna göre bütün Türkiye'ye tevzi 
edilen /tohumluk meyamnda buğday olarak 
49 145 ton, arpa olarak 6 655 ton tevzi edilmiş 
bulunmaktadır. Arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Karaca. 
GIYAftETTÎN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, malûmuâliniz olduğu 
veçhile, evvelce Hükümet kuraklık bölgelerde 
bulunan vatandaşlara kışlık ihtiyaçlarını ve 
yemliklerini karşılamak üzere bir kısmına kre
dili, bir kısmına ise hibe şekliyle buğday tev
zi etmişti. Biz de o zaman yapmış oldukları bu 
yardımdan dolayı teşekkürlerimizi bildirmiş, 
milletin kendilerine karşı olan güvenlerinin de 
arttığın] tebarüz ettirmiştik. Şimdi Saym Ba
kanın soruma verdiği cevaptan hiçbir şey an
layamadığımı arz etmeye mecburum, kusura 
bakmasınlar. Çünkü sorduğum sualle aldığım 
cevap arasında bendeniz hiçbir irtibat kurama
dım. Zira bendeniz diyorum ki;«kuraklık sebe
biyle 1962 yılında vatandaşlara kredili olarak 
tevzi edilen buğday bedellerinin affının düşünü
lüp düşünülmediği hakkında Hükümetin ne gi
bi malûmatları var?..» Bunu sordum. Malûmu
âliniz ilk önce geçimi yerinde olmıyan vatan
daşlara kredi ile buğday tevzi edilmiş idi. Bu 
buğdayı tevzi eden Hükümetin kabul etmiş ol
duğu statüko şu idi : «Kilinde yarma veya ba
hara kadar yiyecek buğdayı veya unu olmıyan 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kendilerine kredili olarak buğday tevzi edile
cek» diye ilânat yapılmış idi. Kuraklık bölge
sinde bulunan vatandaşlardan ihtiyaç sahip-
leri^ yani, elinde yarınına buğdayı bulunmıyan 
kimseler müracaat ederek kredili olarak buğday 
almışlar idi. Ve her köyde, her semtte bu şekil 
kredili olarak buğday talebeden, vatandaşların 
sayısı çok azdı. Bunun sebebine gelince; bunlar 
hakikaten aç, mustar, yardıma muhtaç, ambar
larında buğdayı ve unu olmıyan vatandaşlardı. 
Bu çok fakir vatandaşlara Hükümet kredili 
olarak buğday tevzi ettikten sonra aradan kı
sa bir zaman geçti. Bu defa Hükümet hibeli 
buğday tevziine başladı. Hibeli buğday tevzii 
başlayınca evvelce kredili olarak buğday alan-
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larm dışında kalan ve buğdaya ihtiyacı oİmi-
yan vatandaşlar bu defa bedava buğday alma
ya başladılar. Bu sefer Hükümet muhtaç vatan
daşa para ile verdiği buğdayı zengin vatan
daşa, ambarında unu buğdayı dolu olan vatan
daşa parasız, hibe şeklinde tevzi etti. Bu sebep
le bu yardımda her hangi bir adalet; her han
gi bir kıstas mevcut değildir. Bir memlekette 
fakire yardım paralı, zengine parasız olarak 
yapılması kabili tasavvur değildir. Benim anla
dığıma göre bugün bu Meclisin savunduğu ve 
Anayasanın kabul ettiği sosyal adalet bu an
lamda tarif edilmemiş olsa gerektir. Denebilir 
ki, biz hibe olarak vatandaşa verdiğimiz buğ
dayı Amerikan Milletinden aldık. Güzel. Ame
rikan milleti Türkiye'de aç kalan vatandaşa 
hibe suretiyle yardım yapar da, Türk Hükümeti 
ae kalan Türk köylüsüne hibe olarak yardım 
yapamaz mı arkadaşlarım? Binaenaleyh, ben 
Hükümetten beklerdim ki, «bu yıl Amerika'
nın hibe buğday yardımını Türk Hükümeti, 
muhtacolan vatandaşlara bir yardım ve hibe 
olarak kabul etmiştir.» Bunu demelerini bekler
dim. 

Nitekim, Senatoda bu mevzuda görüşülür
ken, Hükümet adına konuşan bir zatın konuş
masından bir paragrafı, ifademi teyit etmesi 
bakımından, tekrar etmekte fayda görüyorum. 
Deniyor ki : «îki türlü tatbikat oldu. Bir kı
sım vatandaşlarımıza kendi mahdut imkânları
mıza dayanarak kredi ile buğday veriliyor, bir 
kısmını şimdi hibe olarak veriyoruz. Bu iki 
türlü tatbikatın mahzurlarını telâfi etmek için 
de Hükümetçe düşündüğümüz bâzı tedbirler 
vardır, zamanı gelince ve kesin karara bağla
yınca bu tedbirlerimizi de Yüksek Meclise arz 
edeceğiz» denmiştir. Binaenaleyh bugüne kadar 
alınması lâzımgelen tedbirler hakkında Hükü
met acaba her hangi bir faaliyette bulunmuş 
mudur, her hangi bir noktai nazar tesbit etmiş 
midir? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, canını, sağ
lığını korumak için vatandaşların kredi ile al
dığı bu buğdayların taksitleri jandarma vası-
tasiyle tahsil edilmek istenmektedir. Bunun 
için vatandaş muztardır. Hükümet vatandaşa 
verdiği bu buğdayların taksitini almak istemi
yorsa bu buğdayların affedilip edilmemesi hak
kında, katı beyanda bulunması lâzımdır ve hat
tâ affedilmesi ieabediyor. Eğer Hükümet bu 
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noktada bunu affetmiyecekse aksi takdirde bir 
başka yol vardır; bu yol tercih edilmemekle 
beraber muztar durumda bu yolu tasvibetmek-
ten başka çare yoktur. 

Ofisin her sene tahsil edilmiyen birtakım 
alacakları vardır. Bunların maliye hazinesine 
devredilmesini teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA TARIM BAKANI 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Efendim, muh
terem arkadaşıım, suallerine verdiğim cevabı 
vâzuh bulmamışlar. Belki ben izah edemiyorum. 
'Suallerini şimdi tavzih ettiler. Ben de konuş
mam esnasında eeValbını arz etmeye çalışmış-
tıım. Sual Tarım Bakanlığına ve Başbakan
lığa müteve>cciih bulunduğuna göre bilhassa 
Tarım Bakanlığımı ilgilendiren kısmına cevap 
ara ettim. 1961 yılı sonuna kadar Tarım Ba-
ıkaniifğının tasarrufu dâhilinde bulunan ve 
5254 ısayıh' Kanuna göre dağıtılmış bulunan to
humlardan ıtalhassul etmiş olan (borçların 310 
sayılı Kanun gereğince tecil edilmiş bulundu
ğunu arz etım'iştim. Sorularımı bu mânada al
dan. 

Sorularında, geçen »eneki kuraklık sebebiy
le Doğu bölgesinde muhtaç vatandaşlarımızla 
ıbir miktarı kredi yoliyle, 'bir miktarı hibe yo
liyle tevzi edilmiş bulunan buğdaylardan, kre
dili olarak tevzi edilmiş bulunan buğdaylarla 
hibe yoliyle dağıtılan buğdayları yeknesak ha
le getirmek için, 'bu bedelli olarak verilen buğ
dayların bedellerinin affedilip edilmemesi so
rulmaktadır. Belki iyi belirtemedim, bu soru 
Ticaret Bakanlığının yetkileri içinde bulundu
ğu için, Ticaret Bakanının cevaplandırması
nın lâzıımgeldiğini söylemiştim. Tekrar ediyo
rum, bu mevzudâki karar Ticaret Bakanlığı
nın yetkisi dahilindedir. Bu itibarla yalnız bu 
'kısmış, işaret eltme'kle iktifa ediyorum, arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandıri'limıştır. 

4. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlü'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı 
(6/439) 

BAŞKAN — Sayın Faihir Giritlioğlü burada-
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h\v. Sayın Tarım 'Baka.ni da buradalar. Soru
yu okutuyorum. 

Özü : Hükümetin kredili suni 
gübre politikasının ne mahiyette 
olduğu, Edirne ilindeki tevzi
atın nasıl ve ne miktarda yapı
lacağı konusunda Tarım Bakan
lığından sözlü soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Tarım 
Bakanlığına 

Millet Meclisinin yaz tatili devresinde, se
çilin bölgem olan Edirne'nin (104) köyünde yap
tığım gezi münasebetiyle : 

Bu köylerde, suni gübrenin lüzumuna sami
miyetle inanıldığını ve ihtiyaçlarının giderilme
si çarelerinin, üzerinde çırpındıklarını iftiharla 
gördüm. 

Seçim bölgemin suni gübreye gösterdiği inanç 
ve alâka, makamınıza aşağıdaki sualimi tevcih 
etmeme vesile vermiştir. 

Şöyle ki : 
Trakya'nın her üç ilinde de, 196] - 1962 

ekim mevsimi içerisinde ihtiyaç duyulan suni 
igübrenin bulunamaması gibi bir sıkıntı hissedil
miştir. Zirai Donatım kanalı ile ve tüccar kre
disine müsteniden dağıtılan gübreler, geniş bir 
çevrenin ihtiyacını karşılıyamadığı gibi, büyük 
miktardaki köylü zürramın, kasabada tüccar
dan kefil bulamaması ve binnetice kredili gübre
den faydalanamaması gibi, sebeplerden, bu da
ğıtım, amelî fayda da sağlamamıştır. 

Buna göre : 
1. 1962 - 1963 ekim mevsimi içinde, Hükü

metin suni gübre konusundaki politikası ne şe
kilde olacaktır? 

2. 1962 - 1963 ekim mevsiminde; Edirne 
ilinde kredili suni gübre tevzii, ne suretle ve 
ne miktar kabil olabilecektir? 

Edirne ilçelerinde, Zirai Donatım teşkilâtı
nın şubeleri bulunmadığına göre; tevziat hangi 
kanaldan yapılabilecektir? 

Sorumun sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlü 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (O. Se
natosu Giresun Üyesi) — Pek muhterem arka-
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daşİanm, Edirne Milletvekili Giritlioğlu arka
daşımızın tevcih buyurdukları suallerine cevap
larımı arz ediyorum. 

Çiftçimizin suni gübre ihtiyacını zamanında 
ve yeter miktarda karşılamak amaciyle Hükü
metimiz 18 Eylül 1962 tarihinde 6/951 sayılı 
Suni Gübre Kararnamesi adiyle bir kararname 
neşretmek suretiyle azotlu ve fosforlu gübrele
rin temin ve dağıtımını bir nizama bağlamış ve 
bu işle Zirai Donatım Kurumunu görevlendir
miştir. Bu rejime göre memleketimizde imal 
edilmekte olan azotlu ve fosforlu gübreler, Tür
kiye'de bunları imal eden fabrikalardan Zirai 
Donatım Kurumları tarafından satmalmacak 
ve memleketin gübre ihtiyacı ile bu miktar ara
sındaki farklar yine Zirai Donatım Kurumu ta
rafından ithal edilecektir. Bu suretle, dâhilen 
tedarik edilenlerle birlikte ithal edilen gübre
ler, Zirai Donatım Kurumu tarafından çiftçile
rimize ihtiyaçları miktarmca ve zamanında tev
zi edilecektir. Memleketimizde kullanılmakta 
bulunan, kompoze adı verilen karışık gübre, 
potaslı gübre memleket dâhilinde imal edileme
mekte olduğundan ithal yoliyle memlekete gire
cek, bu mahiyetteki gübreleri kullanan çiftçile
rimize satılacaktır. Tesis etmiş bulunduğumuz 
gübre rejiminin bir diğer tarafı; gübre kullan
maya ihtiyacı olan çiftçilerimizin gübreyi kredi 
yoliyle tedarikini sağlamaktır. Bu sebeple 
Ziraat Bankası nezdinde 150 milyon liralık bir 
hususi kredi fonu ihdas edilmiştir. Bu kredi 
fonundan kredilenmek suretiyle çiftçilerimiz ih
tiyacı olan gübreyi tedarik edecektir. 

Tatbikat şöyle cereyan etmektedir: Çiftçi
likle meşgul olan bir vatandaş gübre ihtiyacını 
mahallin Tarım Bakanlığı yetkililerine bildire
cek. Oradan gübre ihtiyacını tevsik ettirecek ve 
bu belge ile Ziraat Bankasına müracaat edecek. 
Ziraat Bankası, kendisini gübre bedeli kadar 
borçlandıracak ve Zirai Donatımın şubesine ve
ya temsilcisine müracaat edecek, bu vesikayı ib
raz edecek, bu vesikayı ibraz ile ihtiyacı olan 
gübreyi alacaktır. 

Görülüyor ki, gübre bir nevi aynî kredi 
şeklinde verilecektir. Gübre rejimi bu suretle 
kurulmuş ve işletilmekte bulunmuştur. 

1962 - 1963 Ekim devresi için tatbik edil
mekte bulunan gübre politikası yukarıda zikre
dilen esaslara göre uygulanmaktadır. 

Arkadaşımın suallerinin ikinci kısmı; Edir-

26 7.1.1963 Ö : İ 
i ne'nin suni gübre ihtiyacına aittir. Edirne'nin 

suni gübre ihtiyacı, yukarıda topluca belirtti
ğim sistem dâhilinde karşılanmaktadır ve bit 
esas dâhilinde yürütülmektedir. Donatım Ku
rumunun Edirne Vilâyet dâhilinde, merkezde, 
Havsa, Lalapaşa, Uzunköprü mıntakalarmda bi
rer temsilcisi mevcuttur. Diğer kazalarda da 
temsilcilikler açılmıştır. Zirai Donatım Kurumu 

r vilâyet merkezlerinde ve büyük kazalarda ken
di teşkilâtına ait satış bürolarını açmış ve aç
maktadır. îş hacmi büyük olmıyan yerlerde sa
tış memurlukları veya temsilcilikleri ihdas et
mek suretiyle, kendileri buralarda gübre satış
larını temin etmektedirler. Türkiye'nin her ta
rafında ve bu arada sorulmuş olan suallerde 
cevaplandırdığım, Edirne vilâyetine de bu esas
lar dairesinde olmak üzere gübre tevzi elilmiş-
tir ve edilmektedir. 

I Arkadaşımızın işaret buyurdukları gibi, bu 
rejim ilk ihdas edilmiş, ilk tatbikine geçilmiş 
bir rejim bulunduğu için bu sene sonbaharda, 
ekim mevsimi başında stokların ihtiyaç mınta
kalarmda muntazaman bulundurulmaması, Zi
raat Bankası nezdinde arz ettiğim şekilde açıl
mış olan kredi mekanizmasının ayarlanıp za
manında tatbik edilmemesi gibi şikâyetlere biz 
de muttali bulunuyorduk, zamanında tedbir 
alınmıştır. Devamlı şekilde takibimiz neticesin
de bu gibi mahzurların kalmamış bulunduğunu 
sözlerime ilâveten arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Giriitlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

I Tarım Bakanı tarafından sözlü soruma verilen 
izahatı birçok yönlerden tatminkâr buldum; 
kendilerine arzı teşekkür ederim. Huzurunuza 

I bu konuyu getirirken, çok ehemmiyetli olan 
bir memleket meselesine temas ettiğim ve 
bâzı tatbikatçılara da ışık tuttuğuma kanaati-

I ni güdüyor idim. 
Sayın Tarım Bakanının izahatlarından, bu 

I kanaatimde yanılmadığımı da anladım. İza
hatları tatminkârdır, fakat, tatbikatı, bü-

I tün hususiyetleriyle aksettirmekten çok uzak-
I tır. 5 yıllık tatbikat plânımızın ilk devresin-
I de, yani 1960 yılında Hükümet tarafından 
I gübre konusuna özel bir ehemmiyet verilmiş 
I bulunmaktadır. Nitekim, beş yıllık tatbik 
I plânının ilk senesinde plânda 530 bin ton 
I gübre istihlâkinden ve bu gübrelerin kredi ile 
I tevziatından bahsedilmektedir. 1962 yılı 1963 
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yıİmın başarısını tâyin edecek bir kıstas yılı 
olaeaktır. Çünkü 1962 yılı bu: geçici tatbi
kat plânının uygulandığı yıldır. 1962 yılı içe
risinde, Hükümet takibetmıiş olduğu gübre 
politikasında başarıya ulaşamamıştır. Hü
kümet 1962 tatbik plânı esasında gübre po
litikasında başarıya ulaşamadığına göre k i ; 
bu benim iddiamdır, Sayın Tarım Bakanı ise, 
gayet nikbin konuştular; bu bakımdan da ba
şarıya ulaşmıştır demek istediler. Fakat, or
tada iki durum vardır, bu iki iddia birbirle
riyle çatışmaktadır. Arz edeyim. Hükümet 
yanlış bir kanaat içerisinde bulunmaktadır. 
1962 yılında Hükümetin uğramış olduğu ba
şarısızlık, 1963 yılında da mukadderdir. Bi
naenaleyh, huzurunuzda Hükümeti yanlış bir 
kanaate sevk eden konulan müsaadenizle te
ker, teker arz etmeğe çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvel emirde me
selelerimiz üzerinde ciddiyetle eğilmek konu
sunda ne gibi tedbirler alınmıştır? Zirai Do
natım Umum Müdürü veya bu teşkilât men
suplarından veya Ziraat Bankası Umum Mü
dürü veyahut bu bankanın mensuplarından 
bunun sebebini sormamalıyız. î lk ciddiyeti 
bizzat Hükümette aramaya mecburuz, titizliği 
Hükümette aramaya mecburuz. Sayın Baka
nın ifadelerine göre suni gübre rejimi 18 Ey
lül tarihli bir kararname ile yürürlüğe girmiş
tir. Bu kararname 19 Eylül tarihli Besmî Ga
zete ile neşredilmiştir. Vereceğim misal Hü
kümetin bu vadideki ilgisizliğini gösterir. Şöy
le k i ; kararname 18 Eylül tarihinde neşredil-
diği halde Tarım Bakanlığının Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğüne, suni gübrenin kre
di ile verilmesi hakkındaki yazısı tam 32 gün 
sonra yani 20 Ekim 1962 tarihinde yazılmış
tır. 

Hâdisede bir ilgisizlik olduğu aşikâr. Suni 
gübre gibi çok hayati bir Ikonuda karar alan 
bir Hükümet bu kararın malî yönüyle uğ
raşacak olan Ziraat Bankasına, bunun ya
zısını 32 gün sonra yazıyor. Bu 32 gün kış 
aylarının veya hasat mevsiminin ziraatçiler 
için Önemsiz olarak kabul edilecek 32 gün 
değildir. Suni gübre kullanılması için çok lü
zumlu olan Sonbahar aylarının 32 günüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele bir tetkik 
meselesidir. Yazı yazılıyor; yazı yazılıyor ama, 
Devlet içerisinde bir Devlet hüviyetinden ça-

26 7 . a . 1963 O : 1 
lışan Ziraat Bankası Umum Müdürü, benim 
bu hususlarda ayrılacak bir param yoktur, di
yor. Filhakika Hükümet kararnamesinde suni 

• gübrenin rejimi tâyin edilirken malî potresi 
hesaplanmış, karşılığı olarak 150 milyon 
lira konmuştur. Ve denmiştir ki, bu para 
Ziraat Bankası tarafından sağlanacaktır. Zi
raat Bankasının parası varsa Ziraat Bankası, 
Maliyenin parası varsa, Maliye tarafından bu 
para ödenecektir. Maliye Ziraat Bankasına 
bu parayı vermemiş. Ziraat Bankasının da bu 
mevzua tahsis edeceği parası yokmuş. Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğü benim param yok
tur diye dayatmış. Hâdisenin inikas şeklini 
arz edeceğim. 

Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü 2870 sa
yılı bir genelge ile bütün Tyrkiye Ziraat 
Bankası ajanslarına ve şubelerine aşağıdaki 
yazıyı yazıyor. Cari ikraz birimi dâhilinde 
kullanılmak kaydıyle, kimyevî gübre faslına 
lüzumu kadar kredi ayrılacaktır. Gübre almak 
istiyen müstaJhsıllarm kredileri, lalınaca'k gübre 
miktarının nisbetinde, noksan olmak üzere ve
rilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet Karar
namesinde suni gübre için munzam bir kredi 
kabul edilmiş ve bunun miktarı 150 milyon li
ra gösterilmiş iken, Ziraat 'Bankası zaten veri-
legelmekte olan krediyi kısıyor ve bunun içe
risinden bir miktar parayı, suni gübre parası 
olarak ayırınız diye 2870 sayılı Tamimini gön
deriyor. 

Tatbikatı şöyle oluyor : 7 . 11 . 1962 tari
hine kadar Türkiye'nin başka başka yerlerin
de alınagelmeikte olan kredilerin' 1/5 i suni 
gübre parası olarak kesiliyor. Yani vatandaş
lara verilmekte olan zirai kredinin 1/5 i suni 
gübre 'kredisi olarak ayrılıyor, kesiliyor. Bu, 
her yerde bereket ki aynı şekilde tatbik edil
miyor kredisi az olan vatandaş şikâyet ediyor, 
bundan, fakat vatandaş 4/5 nisbetinde bir kre
di alıyor. Bâzı vilâyetlerde diyorlar ki, ıbiz 
suni ıgü'bre almıyoruz, bize zirai 'kredi veriniz, 
diyorlar. Banka da ıhayır diyemiyor. Bankanın 
ismimde vereyim, belki (Bakan Bey için lüzu
mu olur. Havsa Ziraat Bankası böyle yapmış
tır. Bâzı banka müdürleri mevcut ölçülerle 
eski krediyi devam ettirmişler, bir kısmı da 
bu genelgeye dayanarak suni gübre kredisini 
kesmiştir, önümüzde bir Hükümet politikası 
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ve karşısında aynı Hükümetin tatbikatçılarının 
taban tabana zıt hareketlerini görüyoruz. Va
tandaş elbette lâfa bakmaz, işe bakar. 

Muhterem arkadaşların, Iher halde feryat
lar ayyuka çıkmış olacak ki, 7 . 11 . 1962 ta
rihinde Ziraat Bankası kararından rücu edi
yor, yeni bir karar alıyor ve yeniden almış ol
duğu bu karar gereğince; munzam kredi veri
leceğini .söylüyor. 'Söylüyor ve bunu tamim 
ediyor. Ama maalesef bu da tatbikatta 
müspet bir netice sağlamamış oluyor. Sebebi 
şu: Ziraat 'Bankasi'iıın bahis konusu olan 150 
milyon lirası yoktur. 1962 yı'lı 'bütçesi yapılır
ken suni gübre diye bir ühtimıal düşünülmediği 
için böyle ibir kredi fonu ayrılmanı ıştır ve Ma
liye de böyle 'bir şeyi desteklememiştir. Ve esa
sen bir milyon lirası doinmuş sermaye şeklinde 
îbujlunan Ziraat [Bankası müşkilât içindedir. 

îŞimdi, 150 milyonu bulaımaruanın verdiği 
acı ile kıvraınmaktadır. Ziraat Bankası tama
mı ile haklı mıdır? Kanaatimce sureti kafiyede 
haklı değildir. 1959 yılında '50 milyon lira kâr 
eden Ziraat Bankası 1960 ve 1961 de 4 milyon 
lira kâr etmiştir. Hem de dondurulmuş bulu
nan bâzı paralar tahsil edildiği ve bâzı kurum
ların iştiraki talşfiye edildiği .halde bu 4 mil
yon liraya inmiştir. 

Demek ki, banka yöneticileri, 'bankanın 
faaliyetini lâyıkı ile yürütememektedirler. Suni1 

gübre için 150 milyonun bulunamaması banka
nın kusurudur. Bunun için Hükümetle temas 
bağlıyacaklar idi, ya da ibir kaynak temin ede
ceklerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, banka zevalhiri 
kurtarmak için bir tamim -göndermiştir. Bu 
tamim 7 . l'l . 1962 tarihlidir. Bu tamimde 
denilmiştir ki, ('suni gübre için munzam kre
di verilecektir;) bendeniz durumu takibettim. 
Müsaadenizle ve özür diliyerek arz ediyorum, 
sadece Edirne mevzuu olduğu için değil, mem
leketin hayati bir konusu olduğu için ele aldım. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, '15 dakika
lık vaktiniz dolmuştur, cümlenizi bağlayınız. 

FAHÎR GÎRİTLİOĞLU (Devamla) — Özür 
dilerim, saat ölçüsünde hataya düştüğüm için 
geniş tuttum. Şayet Başkanlık 3 dakika daha 
müsaade buyurulursa belki bağlayabilirim efen
dim. 

BAŞKAN — Konuşmanın devamını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, vilâyet olarak Edirne, De
nizli, İsparta, Afyon Karahisar ve Konya vi
lâyetlerinde suni gübrenin 7 . 11 . 1962 ta
rihli genelgeden sonraki tatbikatı için temas
larda bulundum, bu bölgeleri bizzat kendim 
gezdim. Bu temaslarımdan edindiğim netice 
şu olmuştur; Ziraat Bankası demiştir ki, «mun
zam kredi verilecek» ama ne kadar 18 lira. 
Muhterem arkadaşlarım, buğday hesabiyle ko
nuşuyorum. Buğday hesabiyle bir dekarlık 
buğday tarlası için 20 liralık suni gübre lâ
zımdır. Ziraat Bankasının kabul ettiği ölçü 
.13,5 liradır. Evvel emirde bu 13,5 lira ile güb
re alan yok. Neden olmadığını öğreniyoruz. 
Sırası gelince onu da anlatacağım. Halihazır
da suni gübre yoktur. Hükümet kararnamesi
ni zamanında Ziraat Bankasına duyurmadığı 
için munzam kredi ayırmamış, bu yüzd,en de 
Zirai Donatım Kurumunun elinde bulunan 
9 bin tonluk gübre maalesef karaborsacı
ların eline geçmiştir. Karaborsacılar bu güb
reyi peşin para ile almışlardır. Bugün Zirai 
Donatım Kurumunun elinde suni gübre olma
dığı için, bilhassa Edirne ilinde suni gübreye 
ihtiyacı bulunan müstahsil yani suni gübre
yi yıllardan bu yana kullanan bu bölge müs.-
tahsılları, bilhassa çeltik müstahsıHarı daha 
şimdiden suni gübreyi karaborsadan mükem
melin bulmakta ve fakat Zirai Donatım Kuru
mundan alamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada müsaade 
buyururlarsa; Tarım Bakanlığı teşkilâtının 
bu vadide çalışmadıklarını, Sayın Bakanın yü
züne karşı arz etmek isterim. Şöyle ki, gez
miş olduğum ve adlarını biraz evvel saydığım 
vilâyetlerin Tarım Bakanlığı teşkilatındaki 
memurlar suni gübreye ait bir yazı almadıkla
rını söylediler Memurları, Bakana şikâyet 
etmek istemiyorum. Ama anlaşılmış oluyor ki, 
ziraat teşkilâtı mensupları Bakanlığın al
mış olduğu bu kararın farkında değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası
nın bugünkü hali Tarım Bakanlığını müşkül 
vaziyete sokmaktadır. Çünkü; Tarım Bakan
lığı tarımdan dolayı almış olduğu kararları, Zi
raat Bankası nezdinde yürütmeye yetkili de
ğildir. Bir Adana'lı çiftçinin, eski Tarım Ba
kanı Cnvit Ora! Beyefendiye ifade ettiği gibfc 
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«Tarım Bakanlığıyla Ziraat Bankasının artık 
nikâhlarını kıymak zamanı gelmiştir.» sözü 
çok yerindedir. Hakikaten ikonu itibariyle 
Tarım. Bakanlığının murakabesi altında bu
lunması lâzımgelen Ziraat Bankası, maalesef 
Ticaret Bakanlığının murakabesi altındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1962 yılında Zirai 
Donatım Kurumunun elinde suni gübre yok. 
1962 yi geride bıraktık. Artık, 1963 yılındaki 
temennilerimi ve bu vadide müsaadenizi istirham 
ederek iki dakikalık ikaz vazifemi yapmış olayım. 

Muhterem arkadaşlarım; halihazırda, Zirai 
Donatım Kurumunun elinde 50 milyon liralık 
sermaye vardır. Bu 50 milyon lira Türkiye'nin 
gübre problemini halletmekten uzaktır. 1963 yı
lında kalkınma plânı gereğince suni gübre istih
salinin 530 bin ton olması lâzım. Bununla ilgili 
para Ziraat Bankası kanalı ile elde edilecek ise, 
bunun banka bütçesine girmesi lâzımdı. Zirai 
Donatım Kurumu bunu kendi bünyesi içinde 
sağlıyamaz. Zirai Donatım Kurumu eldeki mev
cut iki suni gübre fabrikası ile temas sağlamış
tır, gurur duydum. Bakan tarafından tescil 
edilmesi için bu noktaya temas etmek isterim. 
Yetkililer demişlerdir ki, iki tane olan suni güb
re fabrikasının yılhk istihsal kapasitesi halen 
50 000 tondur, bu fabrikaları genişletmek sure
tiyle 1963 yılında 200 0O0 ton suni gübreyi Tür
kiye'de imal edebileceğiz. Şu halde evvelâ Sayın 
Tarım Bakanından da bunun burada tescili,, ile 
bu fabrikaların kapasitesinin 200 bin tona çık
ması sağlanmış olacaktır. Bunu talebederim. 

İkinci bir nokta; Zirai Donatım demek ister 
ki, Türkiye 'de 200 bin ton gübreyi kendi imkân
larımızdan istifade ederek elde edebileceğiz. Ama 
Avrupa'dan ithal edilen ucuz gübreyi de kurum 
vasıtasiyle satacağız. Avrupa'dan aldığımız çok 
ucuz gübreyi, Türkiye'deki pahalı gübre ile 
karıştırarak bir paçal fiyat temin edeceğiz. Bu 
suretle Zirai Donatım olarak '25 kuruşa gübre 
elde edebileceğiz. Bunun beher kilosu için Hü
kümet bize 10 kuruş yardım edecek. Böylece 
çiftçiye beher kilosu 15 kuruştan olmak üzere 
gübre temin etmiş olacağız. Buna 10 kuruş nak
liye ve saire masrafı ilâve edeceğiz, eder 25. Her
halde 30 kuruş altında çiftçilerimize gübre ver
miş olacağız. Ben fabrikaların ve Zirai Dona
tım Kurumunun açığını bir tarafa bırakarak 
1963 yılında, çiftçilerimize verilecek gübrenin 

1 7.1.1963 0 : 1 
mutlaka 30 kuruş altında olacak diye seviniyo
rum. Tahakkukunda elbette ki büyük memnuni
yet duyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; kapalı gözle hare
ket eden millet olmaktan kurtulmak için sayın 
Tarım Bakanından istirham ederim. Amerika'
da sık sık her çiftlikte kullanılan bir alet var
mış. Hellige aleti.. Bu alet Türk parası ile 2 000 
liraya Türkiye'de satılması kabilmiş, suni güb
re kullanma politikasını takibediyoruz, fakat 
toprakları tahlil etmekten uzak bulunuyoruz. 
Bu olmaz. Kerem etsin Tarım Bakanlığı, suni 
gübre politikasına giderken, bir yandan da çok 
ucuz olan bu aletten, Hellige markalı bu alet
ten hiç değilse her kaza ziraat memurlarına bi
rer tane vermek suretiyle tedarik etsin gözü 
kapalı bir gübreleme yapmamış oluruz. Biraz 
daha Avrupa'ya benziyen bir memleket haline 
gelmiş oluruz. 

Lütfedip beni dinlediğiniz için hepinize te
şekkürlerimi arz ederim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gi

resun) — Efendim, arkadaşımızın gübre tatbi
katımızla alâkalı çalışmalarından ve bu yolda 
bize ışık tutmalarından dolayı kendilerine te
şekkürlerimi sunarım. 

Sözlerim arasında; gübreciliğimizin ilk tat
bik senesi olan bu sene, bâzı hatalar yapıldığını 
arz etmiştim. 1962 ve 1963 ekim devresi zar
fında Hükümetiniz ve Hükümetinizin bu mev
zu ile meşgul olan Tarım Bakanlığı Türk çift
çisine 530 bin ton gübre kullandıracak şekilde 
bir program hazırlamıştır. Bu programın tat
bikatına, biraz evvel arz ettiğim rejimle başlan
mıştır. Programın 1962 takvim yılma isabet 
eden kısmında arızalar, aksaklıklar olmuştur. 
Arkadaşımızın müşahedeleri doğrudur. Yalnız, 
beyanları arasında yer alan bâzı hususları açık-
lıyarak bu konudaki vazifemizi ciddiyetle, lâ
yık olduğu ehemmiyetle yapmaya çalıştığımızı 
belirtme ihtiyacındayım. 

Evvelâ, başarısızlık bahis konusu değildir. 
Çünkü arz ettiğim gibi, 1962 - 1963 devresi ara
sında tertiplenmiş bulunan programa göre 530 
bin tonluk gübre çiftçimize kullandırılacaktır. 
Bundan emin olmalarını rica ederim. Gerekli 
tedbirler alınmıştır, eksikleri her gün yakînen 
takibediyorum. ' 
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Geçen yıl 18 Eylülde neşredilmiş bulunan 

gübre kararnamesinin Ziraat Bankasına bir ay 
sonra intikal ettirildiği hususundaki beyanları 
arasında bir anlayış farkı olduğunu söylemek 
isterim. 

Vaziyet şudur : Gübre rejimi çalışmalarına 
Ticaret Bakanlığı, Ziraat Bankası da iştirak et
tirilmiştir. Bu husustaki hazırlayıcı Komiteler
de Bankanın temsilcisi mevcuttur, tanzim edil
miş protokollar vardır, Ziraat Bankası buna 
muttalidir. Bankanın temsilcileri, Ticaret Vekâ
leti buna muttalidir. 

«Bir ay sonra» diye buyurdukları yazı, yani 
20 Ekim 1962 tarihinde Bakanlığımızca yazılan 
yazı, rejim meriyete girmiş olduğu halde, tat
bikatın hatalı olduğu, yapılan tetkikler neti
cesinde, rejimin aksaklığını belirten, ikaz edici 
bir yazıdır. Kendilerince malûm olan şeyi bir 
ay geç bildirici yazı değildir. Tarafımızdan, 
tatbikatın aksaklığı lıusnsamda. Ziraat Banka
sını ikaz edici bir yazıdır. 

Arz ettiğim gibi, banka 1962 yılı plasman 
programı içerisinde cevap vermeye çalıştı. Fa
kat, tatbikatın ilk senesi olması itibariyle bâzı 
aksaklıklar olmuştur. Bunu mazur gördüğümü 
söylemek istemiyorum. Fakat, banka ile bakan
lığımız arasında sıkı temaslar suretiyle bu ak
saklığın izalesine çalışılmıştır. Bankanın bilâ-
hara göndermiş bulunduğu tamim ile tatbikata 
vuzuh vermiş, munzam kredi meselesi Bakanlı
ğımız tarafından takibedilmiş ve netice banka
ya duyurulmuştur. 

Ayrıca, malûmunuz banka her takvim yılı 
başında bir plasman programı hazırlar. Bu 
plasman programını, Kredileri Tanzim Komi
tesi adı ile, Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve 
Ziraat Bakanının iştirakiyle toplanan komite 
tanzim eder. Bu komitenin çalışmaları arasında 
1963 yılı gübre rejimine, bu arada buyurduk
ları hususa ehemmiyetle işaret edilmiş, gübre 
kredisi fonunun, müstakil bir fon olarak kul
lanılması sağlanmıştır. 

Teşkilâtımızın gübre rejimi hakkında bir 
yazı almadığı hususuna da işaret buyurdular. 
Bu, yazı ile değil, kararname ile tebliğ edilmiş
tir. Teşkilâtımızın bu hususta yapacağı iş esa
sen bulundukları bölgenin gübre ihtiyacını 
tesbit etmekten ibarettir. Topyekûn teşkilâtı
mız, bu mevzuda, kendisine düşen vazifeyi yap
maktadır. 
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Zirai Donatımını, işaret (buyurdukları ser

maye durumu doğrudur. Vekâletimiz, Zirai Do
natımı, üzerine aldığı gübre tedarik ve tevzii 
vazifesini ve sair vazifeleri yerine getirecek şe
kilde, takatinin, sermayesinin takviye edilmesi 
'hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu 
mevzuu Bakanlığımız, Maliye Bakanlığına inti
kal ettirmiş (bulunmaktadır. 

Gübre fabrikaları mevzuuna temas ettiler. 
Fosforlu gübre imal eden iki fabrika vardır. 
Bunlar, anonim şirket (halindeki (bir teşekkülün 
fabrikaları halindedir, ticaret hukuku rejimine 
tabidir. Şirket sermayesi Devlet teşekkülleri ta
rafından yaz 'edilmiştir. Bu fabrikaların imal 
kapasitesi, 1962 senesine kadar hiçbir zaman 
50 bin tonu geçmemiştir. Fabrika temsilcileri, 
Ibize, bir yıl zarfında ikdyüz bin ton. gübre imal 
edebileceklerini söylemişler, fakat, kendileriyle 
yapılan görüşmeler ve müzakereler sonunda yıl
da ancak 150 bin ton verebileceklerini beyan et
mişler ve bu miktar üzerinden mukavele yapıl
mıştır. 

Bu gübreler dışardaki gübrelere nazaran toz 
halindedir. Bunların kullanılmasında müşkülât 
vardır. Bu noktadan gübrelerin granüle olması 
lâzımdır. Bu bakımdan fabrikayı ikaz etmiş bu
lunmaktayız. 1963 yılı içinde fabrika granüla-
ıpiyoıi: tesislerini kuracaktır. 

Fiyat mevzuuna gelince; fabrika bize eski 
istihsal kapasitesine göre 30 kuruştan teslim 
etmektedir. Yeni gübre rejimi Türkiye'nin her 
tarafında gübrenin ıaynı fiyatla satılması esası-
ru kabul etmiştir. Bu fosforlu gübrelerin satış 
fiyatı perakende olarak 'kilosu 44 kuruştur. Bu 
fiyat, nakliye, sigorta, tahmil - tahliye gibi fak
törlerin ilâvesiyle ve Zirai Donatımın yalnız 
finansman masrafına tekabül eden bir ücret 
alması ile teşekkül eden fiyat 'bir fiyattır. Tür
kiye için bu fiyat kanaatimce yüksektir, bilhas
sa hububat müstahsili için ve buğday ölçüsü ile 
yüksektir. Bakanlığımız geniş çiftçi kütlesinin 
kullandığı bu gübrenin fiyatının indirilmesi is
tikametinde iki yoldan hazırlık yapmaktadır. 
'Birisi .fabrikanın istihsal kapasitesi 50 bin ton
dan 150 bin tona çıktıktan sonra fabrikanın fi
yat indirmesi yapması ki, fabrika bize gübreyi 
gelecek sene 27 kuruştan verecektir. Böylece, 30 
kuruşa teslim fiyatı 27 kuruşa inecektir. 

İkincisi, (azotlu gübre gibi, bu gübrenin de 
sübvaıısiyone edilmesidir. Bir vesileyle arz etti-
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ğim gibi azotlu gübre sübvansiyonedir. 96 ku
ruşa mal olan bu gübreyi Zirai Donatım 45 ku
ruştan almaktadır. Aradaki fark Hazinece öden
mektedir. Fosforlu gübrenin de 10 kuruş süb-
vantiyone edilmesi hususunda, Bakanlığımız bir 
görüşe sahiptir. Bakanlığımız bu hususta da 
çalışmalar yapmıştır. Hükümete, tekliflerde bu
lunmuştur. Bunun üzerinde çalışılmaktadır. 
Mâruzâtımı biltirirken şu (hususu da söylemek 
isterim ki, gübre rejiminde, başlangıçta, gerek 
bizim tarafımızdan (Zirai Donatımı kaydediyo
rum), gerek banka tarafından, rejime intibak 
edilme Ihazırlığı lesbabı mucibesiyle aksaklıklar 

(1) 248 S. Sayılı basmayazı 26 .12.1962 ta
rihli 22 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) S. Sayısı 8 e 2 nci ek basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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yapılmıştır. Fakat, arz ettiğim gibi, 1963 ekim 
yılında., yani 1962 - 1963 Sonbaharından ibaret 
olan ekini yılında, program -olarak, tahakkuku
na çalışılacaktır. Hürmetlerimi arz ederim. 

'BAŞKAN — Buyurun Fahir Giritlioğlu. 
FAHÎR GİRlTLÎOLĞU (Edirne) — Teşek

kür ederim efendim. 

BAŞKAN — $01-11 cevaplandırılmıştır. 
Yüksek Heyetinizin aldığı karar gereğince 

sözlü sorulara, ayrılan zaman bitmiştir. Şimdi, 
kanun tayan ve tekliflerinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

(1) Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 34 
S. Sayılı basmayazısı C. Senatosunun 27 . 12 . 
1962 tarihli 24 ncü Birleşimi tutanağının so
nundadır. 

6. — GÖRÜŞ 

1. — 4792 sayılı İsçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 nci maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) (1) 

BAŞKAN — Rapor gelmiş ani efendim? Gel
memiş. O hakle ibu kısmı geçiyoruz. , 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu ra
poru (2/77) (S. Sayısı : 8 e 2 nci ek) (2) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Burada. Ra
poru okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz. Raporu oy
larınıza arz ediyorum. Geçici Komisyon ra
porunu kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu kabul 'edildiğine 
göre, her iki Mecliste muayyen adedde Karma 
Komisyon teşkili gerekmektedir. Bu sebeple, 
Meclisinizce ilgisi bulunması hasebiyle, Geçici 
Komisyondan Karma Komisyona beş kişilik 
bir heyet seçilmemi oylannıza arz ereceğim. 

.EN İŞLER 

Kabul, edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmişti i*. 

Senato d<a aynı şekilde -r> kişi seçecektir. 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/356, 2/367, ('. Senatosu 2/40) 
(S. Sayısı : 29) (1) 

BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 12 . 1962 gün ve Esas No. 2/356, 

2/367 ve Karar No. 7. sayılı yazınıza karşılıktır. 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin, Karma Bütçe Ko
misyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 12 . 1962 
tarihli 24 ncü Birleşiminde aynen kabul edile
rek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Say gitarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

27 . 12 . 1962 tarihli 24 ncü Birleşiminde aynen 
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k^buL .edüen «19Ş2 .yılı Sütçe Kanununa bağlı 
(A/^,,ve, {Af2} ..işaretli .. cetvellerde, değişiklik 
yapılması: hakkındaki kanun,.teklifler» ve JŞar-; 
ma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun, 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur.," " •••••• :..._ ...,., . , :, 

Karma Bütçe,. 
Komisyonu Başkanı 

,••••"' •••••••-••'••••• '«'••' Hâtay; Milletvekili 
' - - : • ; — v •••'-•'•'•• ' - Ş e k i r 

26 £.1.1963 O :1 

B. ödeneğin çeşidi 

BAKIŞAN — Tümü üzerinde söz istiyen.yok, 
Maddelere,geçilmesini oylarınıza arz ediyorum,, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul edil. 
mistir. 

1062 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

MADDfr 1: ^-1962 yılı-Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) .ve (A/2): işaretli cetvellerin T. B. 
M. Meclisi kısmının .ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında 125 000. liralık aktarma yapılmış
tır. '" '.".".". ... .,-..:,'.',. 

B, 

Cetvel 

in^çeı \ Eklenen 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 

3Ö7 Yolluklar \ 

., BAŞKAN —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B, ödeneğin çeşidi 

' 25 OÖÖ 

Düşülen 

25 000; 402 Bahçe giderleri 

B'ÂŞ&AN»^- KalM'eHenîer::. Et
miyenler..; : Kabul eMmiştir. 

Millet Meclisinin dış münasebetleri . 

B. ..... ödeneğin çeşidi Eklenen 

453 Ahdî münasebetler 

^.B^ŞKAN 3-. Kabul,edenler... Etr 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

en 

100 000 7Ö1 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BAŞKAN ~ Kabul edenler..; Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

-BAŞKAN •— 1 nci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İ nci madde. tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madeyi cetvelleriyle birlikte 

ojrtınüza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kânüü tasarısının tümü hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 

İkinci görüşülmesi yapılacak işlere geçiyo
ruz. 

••&•'••—Sayvan hırsızlığının men'4 hakkındaki 
5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu- (1/181} (S. Sayısı: 254) (1) 

BAŞKAN 
tuyorüm. 

İkinci görüşmedir, maddeyi öku-

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Hayvan hırsızlığının, men'i 
hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü Jnadde-
si kaldırılmıştır. 

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

(1) Birinci görüşülmesi 19 
19 ncu Birlesin^dedir, 

12 . 1962 tarihli 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı?. Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı?. Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen arkadaş var mı? 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — îzalei Şekavet Kanununun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (î/191) (S. Sayı
sı : 255) (1) 

BAŞKAN — ikinci görüşülmeğidir. Madde
leri okutuyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ne Komisyon 
var ve ne de Bakan var... 

BAŞKAN — Tasarının birinci müzakeresi 
sırasında Bakan bulunmuştur. 

tzalei Şekavet Kanununun yürürlükten kaldı
rılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 18 . 10 . 1339 tarihli ve 356 
sayılı tzalei Şekavet Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabull edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(1) 255 S. Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1962 ta
rihli 19 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

\ 7 .a , 1965 0 : 1 
BAŞKAN'—- Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler...' Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. r 

Tümü hakkında söz istiyen arkadaş var mı? 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden gay-
rimemlûk enhan sağirenin sureti tathiri hak
kındaki 2 .2 . 1330 tarihU ve 148 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/199) (S. Sayısı : 315) (1) 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz. 

Seylâptan dolayı İrası basar «den gfayrimemlûk 
enhan sağirenin sureti tathiri hakkındaki 
2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun 

yiirftrfflTfitafyıv- 'kajMmİTTTflfffCTft dair Kanun 

MADDİE 1. — 'Seylâptan dolayı İrası hasar 
eden igayrimemlûk; eniharı şağdrenin sureti tat
hiri hakkındaki>2', 2 . K339 tarihli ve 148 sa
yılı Kanun yürürMkten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —; Madde hakkında söz istiyen 
ydk. Mad'deyd oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul letmiyenfer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu ikanun yayımı tarihlinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. < 

MADDE & — Bu kanunum (hükmünü Ada
let ve İçişleri Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

. bul edilmiştir. 
Tümü hakkında buyurun, Sayın RegSt Ül

ker. Ldhinde mi, aleyhinde mi «fendim? 
RİEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, efkârı umumiyede airitide-

(1) Birinci görüşülmesi 19 . 12 . 1962 tarihli 
19 ncu Birleşimdedir. 



M. Meclisi B:2 
mQferatik,,,:;kanunlann:,; (hâlâ yürürlükjie bulun- I 
duğu.,:veı ̂ ükü'metiaı bu, kanunları Meclise sevk 1 
etmediği, Meddahı bu kanunlarla meşgul olma
dığı ;haklkında 'gazetelerde başmakale, fıkra, ve 
karikatürleri Jıengün 'okumaktayız. 

Mu^tenem arkadaşlarım; bugüne kadar on 
bir tane antidemokratik kanun Türkiye JBüyük 
'Millet Meclisi tarafından ilga edilmiş bulun
maktadır. On altı 4ane= antidemokratik kanun 
da bir kısmı Mecli'sin gündeminde^ bir kısmı" 
da 'komisyonlarda müzakere halindeddr. 

Şimdi önümüzde bulunan ve Yüce Meclis 
tarafından kabul edilmiş olan bu kanun da 
antidem'okratdk kanunlardan ^birisidir. Bu se
beple Yüce Meclisin antidem'okratik kanunlar 
üzerinde vazifesini tam ve kâmil bir hızla yap
tığını ifade etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümünü 'oylarınıza sunuyo-J 
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaîdı-
rtlmaşt hakkında kanun tasarısı ile Tarım ve,\ 
Adalet komisyonları raporları, (1/237) (8. 8a-. \ 
yısı:316) (1) 

BAŞKAN — İkinci g&rüşülmesıidir, ogt&dde-
leri okutuyorum. : ^ 

Ziraî Mücadele ve Zirâi Karantina Kânvaıuntın 
62 noi maddesinin son fıkrasının yürürlükten 

kaldırılması haldonda Kanun j 

MADDE 1. — 0998 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanununun 62 nci madde
sinin «ön* fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde -hakkında söz istiyeri 
arkadaş var mı t Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

"HADDE 2 ; — Bu kanun yayımi tarihinde 
yürürlüğe ıgdrer.' ' ; ^ 

[BAŞKAN — Maddeyi" yükse'k loylarmıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

MAİ3DE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Korulu yürütür. 

• •(•i) Birinci görüşülmesi 19 .. 12 . 1$62 tarihli 
19 ncu Birleşimdedir. 

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

Tümü hakkında sföz istiyen arkadaş var mı? 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.8. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü hane 
70, Cilt 2 - 5, sayfa 125 - 72 de kayıtlı Meh-
medoğlu, Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şük
rü Uzunca'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/21) (8. Sayısı : 369) (2) 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesMir. 
Maddeyi okuyoruz. Lütfen arkadaşların 

reylerini belli şekilde izhar etmelerini rica ede
rim. 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 2 Mayıs 1961 tarihli ve esas 
1980, karar 1502 sayılı ilâmiyle kesinleşen. Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Nisan 1960 
tarihli ve esas 958/40, karar 960/116 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci madde
si gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan .Çorum, ilinin Ortaköy ilçesine bağlı Aş-
dağül köyünün 70 hane, cilt 2 - 5, sahife 125/72 
de mukayyet Mehmet ve Fatma'dan 1927 yılın
da doğma Şükrü Uzunca hakkındaki işbu hük
mün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... N 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I (2) Birinci görüşülmesi 19 . 12 . 1962 tarihli 
I 19 ncu Şirltyitmdedir, 
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Tümünü:. aylarınıza- #rz ediyorum, 'Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9. -— Torhüh ilçesinin Karakızlar köyü Ha
ne23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı îsmailoğlu, 
Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mus
tafa Karasu'nun ülüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık Jezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/16) (S. Say w : 370) (1) 

BAŞKAN—-İkinci görüşülmesldir. Mad
deleri okutuyorum. 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirılmesiııe dair Kanun 

MAJPDE 1. -—Temyiz Mahkemeli Birinci 
Ceza Dairesinin '2 . 10 . 1961 tarih ve esas 55.6, 
karar 2645 sayılı ilâmiyle kesinleşen izmir Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 
tarihli ve esas 1960/140, karar 1960/191 s-ayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 mad
desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan İzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı 
Karakızlar köyü Hane 23, Cilt 16, Say
fa 171 de mukayyet İsmail ve Gülsüm'den ,1936 
yılında doğma Mustafa Karasu hakkındaki işbu 
hükmün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN.-— Maddeyi oylarınıza arz edi-; 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler..- Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN --— Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci görüşülmesi 18 . 12 . 1962 ta
rihli 19 ncu Birleşimdedir, 

i 7 . 1 . 1 9 6 3 O ;1; 
10. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu rapo
ru (1/250) (S. Sayısı 265) (1) 

BAŞKAN — İkinci müzakeredir. Maddeleri 
okutuyorum 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Veteriner Hekimliği mesleki-, 
nin icrasını Veteriner Hekimleri Birliği ile Oda
ların teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair 
6343 sayılı Kanunun 42, 45 ve 52 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Oda haysiyet divanları ta
rafından verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu 
veya ilgili tarafından tebliğ tarihinden iti
baren onboş gün içinde Yüksek Haysiyet Di
vanına itiraz olunabilir, itiraz olunmıyan ka» 
ararlar derhal uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 45. — Merkez Konseyi asli aza
ları ilk toplantılarında aralarından gizli reyle 
bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, bir 
muhasip bir de veznedar seçer. 

Konsey onbeş günde en az bir defa topla
nır, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantı
lara üç defa gelmiyen konsey âzası istifa et
miş sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey 
alanı davet edilir. 

Merkez Konseyine seçilecek âzanm Anka
ra'da oturması şarttır. 

Umumi kâtip ile veznedara büyük kongrece 
tesbit edilen miktar dâhilinde bir tazminat 
ödenir. 

(1) Birinci görüşülmesi 19 , 1% , 1962 tarihU 
19 ncu birleşimdedir. ... • , , 

- $ 9 2 ; -



M/Mİclisi Ö :î 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 6343 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya 
odada kayıtlı üyenin en az % 20 sinin yazılı ı 
istekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Mezkûr kanunun 43 ncü mad
desi yürülükten Kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/197) 
{S. Sayısı 257) (1) 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım ya
pılması hakkındaki Kanunun^? nci maddesinin 

son fıkrasının kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Asker ailelerinden muhtac
olanlara yardım yapılması hakkındaki 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten: kaldırılmıştır., 

(i) Birinci görüşülmesi 19 . 12'. 1962 tarihli 
İ9*ncu Birleşim tutanağındadır. 

6 7.1.1963 Û:İ 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ^ 

' ««s—!/Ü " '_* 

12. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (1/175) (13, Sayı
sı : 301) (1) 

BAŞKAN — Efendim, maddeleri okutuyo
rum. . • ' • . 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 1609 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldınlması 

hakkında Kanun 

MADDE 1, — Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve muha
keme usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. .7-r Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. » 

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

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(1) Birinci görüşülmesi 19 . 12 . 1962 tarih
li 19 ncu Birleşim tutanağındadır. 
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s' ...£&r— İstanbul Milletvekili Coşkun Kirca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. Sayı
sı ; 313) (1) 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge yardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet •Meclisinin dış münase

betlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun tekli
finin öncelikle ve ivedillikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

" İstanbul 
Coşkun Kırca ••"• 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza ara ekli
yorum. Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mit («Dışişleri Bakanı yok» sesleri) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bakana lü
zum yoktur, Meclisin iç münasebetlerine atittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar bu, Millet 
lisine ait bir iştir. Türkiye Büyük Millet Mecli-
lisi dış münasebetlerin'in düzenlenmesi hakkında
dır. Komisyon da buradadır. Tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. I 

Efendim bundan evvel Yüksek Meclisçe ka
bul edilen önergede öncelik ve ivedilik teklifle* 
ri de vardır. Bu hususu tasrihen arz ediyorum. 

Şimdi birinci madde hakkında bir tadilât 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nei maddenin 'aşağıdaki şekilde düzeltildi

ğini arz ederim. 
«Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyelikleri 
Madde 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sa

yılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı Ka
nunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihinde 

(1) 313 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

26 7.1.İMA tfrl 
değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Kon
seyi Statüsünün 25 ve 26 ncı maddeleri gereğin
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Av
rupa Konseyi Danışma Meclisi asıl üyeliğine se
çilecek on Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi
nin üçü Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından 
Cumhuriyet Senatosunca ve yedisi de milletve
killeri arasından Millet Meclisince seçilir. 

Eter Meclisten seçilecek olanların tesbitinde, 
o mecliste mevcut siyasi parti gruplarının ve si
yasi parti grupu mensubu olmıyanlarin. sayılan, o 
meclisin - boş üyelikler hariç-üye tamsayısı için
deki yüzde oranlarına göre dlikkate alınır. Her bir 
yasama meclisinde seçimin nasıl yapılacağı o 
meclisin içtüzüğüyle gösterilir. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümleri, Statünün 25 
nçi maddesinin (c) bendi gereğince seçilecek ye
dek üyeler için de uygulanır. 

Belli bir siyasi parti grupuna mensup iken 
seçilen bir, asıl üyenin yerini, tajıcak, ayni siyasi 
parti grupuna mensup bir yedek üye alabilir; 
hiçbir siyasi parti grupuna mensup, değilken se
çilen bir aşıl üyenin yerini de, ancak, yine hiçbir 
siyasi parti grupuna menşubolmıyan bir,, yedek 
üye alabilir, 

Herhalde, andlaşnıa hükümleri saklıdır.» 
. •.,: (geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun, Alp Doğan Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar; bu madde metninde biraz müp-
hemiyet var. Yani 'ben Anayasa ile kabili 
telif göremiyorum. (Avrupa Konseyinde siyasi 
parti grupları temsil edilecek) deniyor. Siyasi 
parti mensubu olmıyanlar ne 'olacaktır? Anaya-
sami2i bu Mecliste ancak partileri tanımakta, 
müstakil grupları tanımamaktadır, - bu bir. 

İkincisi, zannedersem seçimlerde müstakil 
olarak, bağımsız olarak aramıza karışmış arka
daşlar yoktur. Ya partilerden ayrılmışlardır, 
müstakil heyete girmişlerdir, bu şekilde bir nevi 
transferler neticesi partisiz arkadaşlar oradan 
doğmuştur. O halde arkadaşlar, Anayasanın 
hükmüne sadık kalarak, biz ancak memleketin 
siyasi bünyesini temsil edecek olan partüi arka
daşların temsil edilmelerini muvafık bulmalıyız. 
Bu bakımdan benim itirazım, ancak siyasi parti 
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mensubu arkadaşlar namzet gösterilmeli, bunun 
dışında gösterilen kimseler zannederim ki mem
leketi temsil edebilsinler. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Anayasanın 85 nci maddesi gayet sarihtir; bu 
madde, parti gruplarının kendi (kuvvetleri 
oranında bütün Meclis faaliyetlerine iştirak et
melerini gerektirir. Bunun istikam ettiği muh
telif mânalar vardır. Bu mânaların başında şu 
gelir; siyasi parti grupları bu Meclisin içindeki 
kuvvetleri oranında temsil edilmelidir. Bunun 
altında veya üstünde temsil edilmeleri caiz de
ğildir. Eğer bu Meclisin içinde siyasi parti gru-
pu mensubu olmayanlar bir oran tutuyorsa ve bu 
oran gereğince; meselâ komisyonlarda kendileri
ne bir yer düşüyorsa, «sadece siyasi parti grup
ları bu koanisy onlarda temsil edilir ve siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlar temsil edilmez» 
dediğimiz takdirde, o yeri hangi siyasi parti gru-
puna verirsek, o siyasi parti grupu badema ken
di kuvveti oranında değil, fakat kendi kuvveti
nin oranının üstünde bir oranla temsil edilir. 
Binaenaleyh, riyazi bakımından eğer siyasi parti 
gruplarında, kendi kuvveti oranında, ne daha 
az, ne daha fazla, temsil edilmemesini istiyor
sak, siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, 
(ister siyasi parti mensubu olup, 10 milletveki
line ulaşamadıklarından parti grupu kuramamak 
durumunda olanlar, ister hiçbir partiye mensup 
olmıyan bağımsız arkadaşlar olsunlar), onlara 
bir hak tanımak zorundayız. Bütün arkadaşlar, 
bütün gruplar Mecliste, T. B. M. Meclisinde 
sayıları, kuvvetleri oranına göre temsil edilmeli
dir, edilmektedirler ve edileceklerdir. 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü gibi, bu hak, bir 
siyasi siyasi partiye verildiği takdirde, o siyasi 
parti grupu üye sayısı oranında, değil, oranının 
üstünde bir oranla temsil edilir ki, o takdirde, 
bu, Anayasanın 85 nci maddesine aykırı olur. 
Denebilir ki; o halde Anayasanın 85 nci madde
sinde siyasi parti grupu mensubu olmıyanlardan 
bahsedilmemiştir. Sebebi basittir. Bu madde 
icadedilmemiştir. Bizim Anayasanın bu madde
si gibi maddeler başka memleketlerde de mevcut 
bulunmaktadır. Meselâ Fransa'da «Non - insc-

rit» denilen hiçbir siyasi partiye kayıtlı olmı
yan kimseler de komisyonlarda yer alabilirler. 
Tabiî, oranları müsait ise. Sebebi?. Aynı sebep. 

(Siyasi parti grupunun yanında, siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlardan bahsedilmeyişi-
nin doğuracağı netice sadece ve sadece şudur; 
bir siyasi parti grupu ile, siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlarm oranı birbirinin aynı ise, 
bir komisyonda veya Başkanlık Divanında ve
ya Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyesi se
çimi yapılırken boş kalacak bir yer bölüşüle-
miyorsa, bu yer siyasi parti grupuna elbette ki 
tercihan verilecektir, işte bu hükmün bunu is
tilzam etmesi gerektiğinden ve başka memle
ketlerdeki tatbikat da böyle olduğu içindir ki, 
Anayasanın 85 nci maddesinde, (94 ncü mad
de bu bakımdan bir istisna teşkil eder) siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlardan ayrıca 
bahsetmesine lüzum hâsıl olmamıştır. Bunun 
mânası, budur. Bunun dışında, siyasi parti men
subu olmıyanlara hiçbir hak tanımiyacak olur
sak Anayasayı ihlâl etmiş oluruz. Çünkü, onlar
dan aldığımız bu hakkı hangi siyasi parti gru
puna tanırsak, o zaman bu siyasi parti grupu 
kendi oranı ile değil; kendi oranının üstünde 
bir oranla temsil edilmiş olur. Değil kuvveti 
oranında üstünde bir oranla temsil edilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; seçimlere girdiği
miz ve mûtadolarak uygulama zorunda kaldığı
mız halihazır yürürlükte olan Seçim Kanununa 
göre müstakillen adaylığını koyup da seçim ka
zanabilecek bir kimse kabili tasavvur değildir. 
Maddeten buna imkân yoktur. Ancak bir par
ti böyle bir şahsı kendi listesine alacak ve kar
şısına müstakil sıfatını koymak suretiyle par
ti listesinden çıkmasını sağlıyacaktır. O halde 
bilhassa Millet Meclisi içerisinde müstakil hü
viyetli milletvekilleri olması gayrı mûtattır ve 
Seçim Kanununa göre cevaz verilmemiş bir hu
sustur. 

Bugün için Millet Meclisimizde bir hayli 
müstakil hüviyetli arkadaşlar varsa, bunlar 
ya partilerinden ihraçedilmiş veya istifa etmiş 
kimselerdir. Bu normal bir durum değildir. Ve-
levki normal durum dahi olsa, yani Millet Mec
lisimizin içinde bir hayli yekûn tutan müstakil 
hüviyetli üye arkadaşımız bulunsa dahi bunlar 
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riâsıl bir kuvvet olabilir acaba?.. Bunlar bir 
partiden beklediğimiz disiplin ile bir araya gel
miş, aynı kanaat, aynı fikirler için parlâmento 
içinde faaliyet gösteren arkadaşlar olarak ka
bul edilebilir mi?... Bunlar neyin mümessili ola
caklardır?.. O halde müstakil arkadaşları bir 
varlıkmış gibi parlâmentonun bugünkü pek 
normal olmıyan durUmunda bu arkadaşların 
durumunu ayrı bir grup gibi nazarı itibara 
alarak buraya kayıt koyarsak bu parlâmento 
içinde büyük bir grup meveudolduğünu kabul 
etmekdir ki, gerek Anayasamıza, gerekse uy-
ğuladığ'ımız nispî temsil sistemine cevaz veren 
Seçim Kanununa göre doğru olmıyacaktır. Müs
takillere burada dahi bir grup bir hüviyet ta
nınması doğru değildir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN -—Buyurun Sayın Oran. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Coşkun Kırca'nm vermiş ol
duğu izahata ilâveten bir noktayı tavzih etmek 
arzusiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Evvelemirde Avrupa Konseyinde :vaziieli 
olan kimseler her şeyden, evvel milletlerini tem
sil en şahsan mebus: hüviyetleriyle \ vazife görür
ler) yoksa partilerini temsilen vazife görmezler. 
•Bu, ;Avrupa Konseyi ; Statüsünde musarrahtır, 
Kaldı ki, Avrupa Konseyinde muhtelif fikir, an
laşmalarını temsil eden gruplar yardır, Bu 
gruplarda Türkiye'den, Fransa'dan, İngiltere'
den.,.. Aynı partiden fakat ayrı ayrı ve : muay
yen fikirleri temsil eden milletvekilleri vazife 
görürler. Bu gruplar yanında müstakiller gru-
pu adı altında toplanmış bir mebuslar grupu 
vardır. Avrupa Konseyi mebusları grupu, var
dır. Yani ingiltere'den, Fransa'dan, Almanya'
dan, müstakil hüviyetle memleketlerini temsi
len gelmiş olan mebuslar mevcuttur. Şu halde 
Millet Meclisinde müstakil hüviyetle bulunmuş 
olan mebuslar eğer İçtüzüğümüze tetabuk eden 
hüküm dâhilinde bir grup teşkil ediyorsa, Av
rupa'da tatbik edilen bir mevzuun Türkiye'de 
de tatbik edilmesi ve Avrupa Konseyinde müs
takiller adına da vazife görmeleri, en tabiî hak
larıdır. önergenin ayniyle kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlarımız varsa lütfen kullansınlar. 

Buyurun, Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — KonnV 
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yönün Avrupa Konseyindeki* bağımsız milletve
killerinin durumunu burada iyice aydınlatması 
lâzımdır. Zannedersem Avrupa Konseyindeki 
bağımsız Milletve^üllemhin durumu ile? bizdeki 
bağımsız milletvekillerinin durumu: aynıdır. 

Sonra şunu beklerim M, bugün Anayasamızı 
şu veya bu şekilde tefsire gitmemeliyiz, 85 nci 
maddedeki metin ne ise ona sadık kalmalıyız. 
Bu bakımdan bu madde hakkındaki itirazımı 
bir takrirle Başkanlığa' sunuyorum/ kabulünü 
arz ederim. ••'•"-'• '-;—-••• -''•-•• 

OEClCÎ ^KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA i s t a n b u l ) — 'Sayın 'AH -İhsan: kalım 
arkadaşımız; zannederim, nazari bir yanlışlığa 
düştüler. Eğer Milletvekilleri Seçimi' Kanununu 
çok yakından tetkik etselerdi, öyle sanıyorum, 
bizde nispî sisteme "rağmen müstakil aday bu
lunabileceğini görürlerdi. Kraldı kî ; parlâmento
muz sadece Millet Meclisinden -de ibaret değil
dir. 'Cumhuriyet Senatosu da vardır. Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçiminde nispi temsil 
tatbik edilmemektedir; memleketimizde eskiden; 
bütün seçimlerde uygulanan ~bir 'sistem* tatbik 
edilmektedir "ki, müstakil a'daylarin muvaffâki
yete erişmesi 'bu sistem içinde pekâlâ-mümkün
dür. Bu kanun 'teklifi- de sadece,- nispî temsil 
sistemi haleiı uygulanmakta -Man MiIM Meclisi 
için sevk edilmiş değildir - , ^ 

Muhterem1 arkadaşlârîm, yine Al i ' lhsM Bâr 
lım arkadaşımız;-«Bugünnormal-bir durum de
ğil, normal bir durumda siyasi parti : grupların
dan ihracedilmek veya ayrılmak1 suretiyle-bâzı 
arkadaşlar bağımsız sıfatını iktisabedemiyecek-
lerdir» dediler. • '[ • , : : 

Benim kanatime göre, biz bir partinin nor
mal veya anormal bir duruma sahibolduğu 
h'ususunda kanun tedvin öderken her hangi bir 
peşin hükümle hareket etmek 'durumunda de
ğiliz. Parti içindeki! erir hareketleri Anayasa
mızın hükümerino göre olur. Anayasanın hük
münce her hangi bir kişi isterse partisinden 
ayrılabilir, isterse ayrılmaz. Yine Anayasanın 
hükümleri, her hangi bir siyasi partinin istedi
ği milletvcıkilini partisinden çıkarmasına istedi
ğini ilhracetmesine, istediğini çıkarmamasına ta
mamen müsaittir. Bütün bunlar milletvekilleri
nin Vo siyasi partilerin kendilerinin bileceği 
işlerdir. Bu böyle olduğuna göre,-T. B. M. 'M. 
üyelerinin ve partilerin kendi takdir 'haklarına 
ımıhavvel bir'husus'doiayısiyle hâsıl olmuş, du-
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â Kââtt aniormal diye' tavsif etmek mümkün de
ğildir. öyle zannediyorum ki, bütün dünya par
lâmentolarında bu gibi milletvekilleri ve sena
törler bulunacaktır. Ve bir memlekette demok
ratik fikir 'hürriyeti varsa bulunması önlenme-
melidir. 

$imdi .gelelim Anayasanın tefsirine;. Anaya
sayı ben tefsir etmiyorum, Alp Doğan Şen arka-
daşımıız'tefsir ediyor. Ne diyor Anayasanın 85 
nci maddösil.. «Siyasi parti grupları, meclis
lerin bütün faaliyetlerinde ''kuvvetleri oranında 
temsil edilir.» Anayasa, «Sadece siyasi parti 
grupları temsil edilir.»' demiyor. (Siyasi parti 
(grupları bir şartla temsil edilir, nasıl temsil 
edilir? Kuvvetleri oranında. Kuvvetleri oranına 
göre böldüğünüzde, bir komisyonda veya Av
rupa.Konseyi Danışma Meclisi veya Başkanlık 
Diıyıanında, eğer bir mecliste 20 tane, 30 tane 
bağımsız üye varsa, bunları nazarı itibara al
mayıp siyasi partilerin oranlarını hesaplama 
usulündeki yanlışlık sonucunda bunlara düşme-
<şj icabeden yerler şu veya bu şekilde siyasi par
tilere ^verildiği zaman, Sayın Alp Doğan Şen 
arkadaşım, bu sefer de riyazi kaidelerin icabı, 
ısÂyasit parti ıgrupu kendi kuvveti oranının üs
tünde bir kuvvetle temsil edilmiş olur ki, öyle 
zannediyoruım, Anayasanın sarilb. maddeleri, si
yasi parti ıgruplannın kendi oranları üzerinde
ki bir oranla temsil edilmelerine müsait değil
dir. ' 

., Zira. Uğur arkadaşımız «İsterlerse onlar da 
parti kurup grup olsun.» diyor. Bu da tama
men Anayasamızın kendilerine tanıdığı bir hak
tır. Siyasi parti kurmak veya siyasi bir parti
ye girmek herkesin kendi bileceği iştir. Bizim 
temennilerimizle onların hattı hareketlerini ida
re etmeye imkân ve salâhiyetimiz yoktur. Kaldı 
ki; Millet Meclisinden' Avrupa Konseyine seçi
lecek yedi üye var. Bugün 14 tane de bağımsız 
üye var Meclisimizde. Her hangi bir (bağımsız 
üyenin 'bugünkü durum içinde şu 7 kişinin içi
ne girfnesi, oran icabı yine riyazi kaideler ne-
tti'cesi1 olarak mümkün olmasa gerektir. Bu iti
barla yin^ tekrar edeyM^ bunlara bir fikir et
rafında toplanmış insanlar muamelesi mi yapı^ 
yoruz? Katiyen yapmıyoruz. Bunlara ib'ir fikir 
etiPâıfmda toplanan insanlar muamelesi yapabil-
mekilçin, ̂  siyaM parti grupu olmıyan kimselerin 
i$erkitett növ-amiâ seçeb'ileeeklerî bir kimseye, 
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i meselâ mukaddem ̂ konuşma hakkını tanımak lâ

zımdır. Biz böyle bir halk tanımıyoruz. Siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlara, Anayasanın 
ve İçtüzüğün siyasi parti gruplarına tanıdığı 
her hangi bir hakkı, imtiyazı tanımıyoruz. «Ara
nızda toplanın, şu şu husus Anayasaya aykırıdir 
diye Anayasa Mahkemesine müracaat edebilirdi
niz.» demiyoruz. Yeni İçtüzük teklifi 'okundu
ğunda görülecektir ki, siyasi'parti grupu üye
leri için ayrı, grup mensubu olmıyanlar için 
layrı seçim yapılacaktır. Bu Mecliste yer \alan 
'her hangi bir siyasi parti grupu* kendilerine 
en yakın gördüğü bağımsızlara ve grup kura-
mıyan partililere rey vermekte pekâlâ serbest 
olacaklardır. Komisyon olarak verdiğimiz tak
rirde bir değişiklik yapıyoruz : Siyasi parti 
gruplarının kuvvet organına uyulacak; siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlara da sayıları 
oranınca yer ayrılacak. Seçim usulünü ise her 
iki Mecliste de gizli oylama olarak dondurmu
yoruz; bunu Millet Meclisinin ve Senatonun 
içtüzüklerine bırakıyoruz. Bu değişikliği şunun 
için yaptık. Halen Meclisimizde siyasi parti grup
larının kuvvetleri oranında, ne altında, ne üs
tünde, tam oranında temsil edilmeleri gereken 

I muhtelif organlar vardır; meselâ, Başkanlık Di
vanı ve komisyonlar gibi. Bunlar için yapılan 
seçimlerde gizli oy esasını kabul etmek hukuk 
nazariyatı bakımından bizi şu mantıki neticeye 
götürebilir : Denebilir ki, «muayyen bir siyasi 
parti grupuna ayrılmış bir yere, bir'makama, 
Meclis o siyasi parti grupundan • bir üye seçme
ye mecburdur. O parti gruplarından bir üye sê  
çilmedikçe bu seçim sona ermez, bu seçim yapıl-

, mış sayılmaz. Ama mademki gizli oy vardır, 
siyasi parti grupu o yere seçilmek üzere gös
tereceği adayı tesbit eder. Bu partiden bir kişi 
seçmek mükellefiyeti olduğuna göre, ve bu bir 
kişi gizli oyla teslbit edileceğine göre, Meclis, 
behemehal o grupun gösterdiği adayı seçmiye* 
bilir; o gruptan kendi tensibedeceği başka biri
sini seçebilir. 

İşte arkadaşlarım, nispî temsille kurulmuş, 
hattâ nispî temsille kurulmasa bile çok partili 
olarak kurulmuş olan meclislerin çalışma bünye
sine uymıyan bu tarz bir tatbikatı bu Mecliste 
gördük. Bunu bilâhara düzelttik. Bunun tatbi
katına seneler senesi şahMolmuş memleketler, 
bu gibi hallerde, «siyasi parti grupları ne ka-

I • dar namzet göstermeleri lazımsa gösterirler ve 
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Genel Kurulda ilân edilmekle bunlar İçtüzük I 
gereğince seçilmiş sayılır» demişler. Eğer siyasi 
parti ıgrupu olmıyanların orada yer alması lâ-
zımıgeliyorsa, bunlar için böyle bir durum yok
tur. Bunlar için gizli oy ile seçim yapılır. Şim
di verdiğimiz İçtüzük teklifimiz, şu Mecliste I 
şahidolduğumuz tecrübelerin ışığı altında, bu 
hal tarzım getiriyor. Senato da kendisi kendi 
İçtüzüğünü tedvin eder. Bunun için, yeni tadi
limizde oran esası kabul edildi. Seçimlerin ya- I 
pılış tarz* kuvvet oranına göre olacaktır. Her 
İki Meclis kendi İçtüzüğüne göre bu esas dai
resinde serbest bırakılıyor. Bu hususu, Yüksek 
Meclise hakiki esbabı mucibeyi ifade etmek için 
arz ediyorum. 

JBAŞKAKr-Buyurun Saym Kaflı. 
KADÎRCAN KAPLI (Konya) — Murterem 

arkadaşlar; Sayın Komisyon Sözcüsünden bir 
sorum vardır. Millet Meclisinin bugünkü mev- I 
eudu 442 veyahut 441. Meclis bu orana göre 
temsil edildiğine göre yedi temsilcisi olacaktır, 
Yani 63 kişinin bir kişiyi seçmesi lâzımgelecek-
tir/ Bundan şu netice çıkıyor ki 63 kişiden da- I 
ha az adedle temsil edilen bir parti Avrupa I 
Konseyine temsilci seçemiyecektir. Bugünkü I 
durumda Avrupa Konseyine üye seçmek hak- I 
ki yalnız Adalet Partisi ile C.H. Partisine mün- I 
hasır olması lâzımgelmektedir. Sayın Komis- I 
yon Sözcüsü buna ne buyurur? Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Komisyon. (Bir sual sormak I 
istiyorum, sesleri) I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Kadircan Kaflı I 
Beye teşekkür borçluyum. Çünkü, bir hususu I 
açıklamama vesile verdiler. Anayasanın 85 nci I 
maddesinde, bu hususlar İçtüzüğe bırakılır, de- I 
niyor. İçtüzük bu hususları tanzim eder. Ana- I 
yasanın 85 nci maddesine göre; siyasi parti I 
gruplarına elbette bir mükellefiyet yüklemedik. I 
Burada bir hak tanınıyor. Bu hakkı kullanıp I 
kullanmamak siyasi parti gruplarının kendile- I 
rinin bileceği bir iştir. I 

Meselâ, Kitaplık Komisyonuna yapılan se- I 
çimlerde kuvvet oranları tatbik edildi; o za- I 
man Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine hiç- I 
bir üyelik isabet etmediği görüldü. Benim ha- I 
tırladığıma göre, Cumhuriyetçi Köylü Millet I 
Partisi, Cumhuriyet Halk Partisine müracaat I 
etti ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi | 
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Köylü Millet Partisinin Kitaplık Komisyonun
da temsil- edilebilmesi için, Kitaplık Komisyo
nundaki bir üyeliğinden o grup lehine ve bu 
toplantı yılı için feragat etti ve C.K.M. Partisi
nin bir üyesi buraya seçildi. Bu imkân İçtüzük
te mahfuz. 

Şimdi, bu, her hangi bir mevzuda yapılır mı 
yapılmaz mı? Bu, siyasi partilerin kendi ara
larında anlaşmalarına bağlıdır. Hürrem Kubat 
arkadaşımızın yaptığı hesaba göre bu seçim 
şöyle yapılacaktır. 7 kişiden üçü C.H. Partisin
den, ikisi Adalet Partisinden, biri Y.T. Parti
sinden, biri de C.K.M.P. den seçilecektir. Ye
dekler de aynı şekilde tanzim edilecektir. Bu 
partiler haklarından diğer bir parti lehine fe
ragat etmedikleri takdirde (İçtüzükte bu im
kânı açıyoruz), seçimler bu şekilde yapılacaktır. 
Yedeklerden de feragat edilebilir, asıl üyelik
lerden de feragat edilebilir. Birtakım anlaşma
lara, uzlaşmalara varmak imkânı açıktır. İçtü
zükte, Başkanlık Divanı için de, komisyonlar 
için de böyledir. Şimdi, eğer bu uzlaşmalar ya
pılmadığı takdirde, muayyen bir sayı içinde bü
tün siyasi parti grupları temsil edilemiyorsa, 
bendenizin, sözcü olarak, buna bulabileceğim 
hiçbir çare yoktur. Sadece bu kanun teklifinin 
tatbikatı üzerinde Anayasanın 85 nci maddesi
nin riyazi inikaslarını müşahedeyle yetinebi-
liriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alp Doğan 
Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Efen
dim, kuvvetler oranı 450 ye nisbetle mi, yoksa 
partilerin sayısına nisbetle midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Üye (tamsayısına göre ve 
boş üyelikler hariç tutulmak suretiyle seçile
cektir. Anayasanın 85 nci maddesi grupların, 
meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmaları şartını vaz'etmiştir. Bir Mec
lis içinde bir partinin 20 tane, 50 tane lazası ol
sa, bağımsızlar ve grup ıkuramıyan partililer de 
'olsa, onlar veya siyasi parti ıgrupu mensupları 
bir arada Meclis faaliyetinde bulunuyorlarsa, 
bunların hiçbir rolü olmıyacak, Meclis sadece 
ve sadece parti grupu üyelerinden mütesekkM-
miş gibi idare edilir bir durumıa düşecektir. 
Bunu Ibu şekilde tasavvur etmeye imkân var 

-m-
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mi? Anayasamız kuvvet oranından (bahsetmek
tedir. Kuvvet oranı dendiği zaman, «O Meclis 
içindeki kuvvet» kasdedilir; ıakıl, mantık, sağ 
duyu şunu gerektirir. Bunu /kendi aralarındaki 
kuvvet olarak tasavvur edersek; zannediyorum 
ki, iste o zaman Anayasayı bir "hayli zorlamış 
oluruz. 

SADEETTİN ÇANGA (Bursa) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
.SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Şiirdi 

efendim, arkadaşımızın fikirlerini dikkate al
mak lâzımıgelirse, o zaman Mecliste bağımsız 
durumda olanların yekûnu, siyasi partilerin ye
kûnundan daha fazla olursa ve bunlar ekseri
yeti teşkil ettikleri takdirde, bir seçim yapıla
cak mıdır, yapılmıyacak mıdır? Komisyon söz
cüsünden 'bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Komisyon. 
ÖEÇİOÎ KOMİSYON SÜZCÜSÜ COŞKUN 

•KIRCA (İstanbul) — Anayasa, Beyefendi kuv
vet oranından bahsediyor. Sayın Şen'in anladı
ğı şekilde siyasi parti ıgruplannın üyelerinin 
toplamıdır, demiyor. (A. P. saflarından, öyle 
diyor sesleri) Hayır efendim, 85 nei maddeyi' 
lütfen kıraat buyurunuz, okursanız anlarsanız! 

Efendim, benim iddiam şudur ki, Sayın Pa
şam, Anayasa kuvvet oranından bahsetmekte
dir; siyasi parti gruplarının üyelerinin topla
mı içindeki kuvvet oranı diye tasrih yok. Mec
lis faaliyetlerinin başında Genel Kurul faaliyeti 
(gelir; Genel Kurulda grup kuramıyan partile
rin ve bağımsızların rolü olacak da, komisyon
larda, Divanda, Avrupa Konseyine seçilecek 
heyette olmıyacak! Yok böyle şey! Tekrar edi-
iyorum: Anayasada kuvvetleri oranında denir
ken siyâsi parti gruplarının toplamından bah-
sedilmemektedir. (Soldan o sizin anlayışınız, 
sesi) Anlayışımız reylerinize arz edilecektir. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Soruma 
cevap vermediniz. 

BAŞKAN — Oyunu kullan'mıyan arkadaşla
rımız var mı? Kullanmıyan varsa açık oylama
ya lütfen oylarını kullansınlar. 

Buyurun Balım. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlarım, Anayasanın 85 mci maddesi 
zannediyorum ki, kâfi derecede açıktır. Bunu 
tekrar tekrar tefsire tabi tutmaya, Coşkun Kır
ca arkadaşımızın natikasiyle izah etmeye ihti

yaç yoktur. Meclisteki partilerdin kuvvetleri nis-
betinde seçilir. Şimdi, Anayasamızın 85 nei mad
desinin bu hükmü, mevcut Seçim Kanununu
za ıgöre de »gayet tabiidir. Seçim Kanunumuza 
igöre bağımsız aday diye bir şey yasaklanma
mıştır ama fiilen de mümkün değildir. Zanne
diyorum ki, Coşkun Kırca arkadaşımız, kosko
ca İstanbul seçim çevresinden kendisi tek aday 
olarak çıkarılsın ve başka mebus çıkarılmasın, 
yani Ibir tek Coşkun Kırea seçilsin, diğer 29 ar
kadaşımız seçilemesin... Bu mümkün değildir. 
O halde, bağımsız aday olmak için mutlaka ve 
mutlaka bir partinin o kimseye kendi listesin
de yer vermiş olması şarttır. Başka türlü seçim
lerin tahakkuku mümkün değildir. 

Sonra; parlâmento için seçimlerde partile
rin kuvvet nisbetleri tâyin ve tesbit edilir. Hiç 
bir zaman mefruz üye sayısı nazarı itibara alın
maz. Yani Millet Meclisinin 450 üyesi vardır. 
Binaenaleyh buna göre partilerin kuvvet Jiis-
beti şöyle olacaktır: Mevcut partilerin yekûnu 
bulunur ve (buna nazaran partilerin üye sayıla
rına göre iştirak nisbeti tesbit edilir ve seçim
ler buma göre yapılır. 

Şu vaziyette Avrupa Konseyine iştirak ede
cek üyeler seçilirken 4 bağımsız arkadaşlara 
Anayasanın tanımadığı ıbir hakkı tanımak doğ
ru olmıyacaktır. Şayet aramızda gerçekten de
ğerli bağımsız arkadaşlar var ise - ki buna hiç 
şüphe yok - o zaman partiler kendi kontenjan
larından bu değerli arkadaşlara, tıpkı seçimler
de olduğu gibi, yer verebilirler. Efendim, A 
partisi diyebilir ki, benim kontenjanımdan bir 
kişi müstakillerden falancadır. Buna mâni bir 
hüküm yok ama bunun dışında müstakillere 
mutlaka oranı nisbetinde bir hak tanıyalım de
mek doğru bir şey değildir. Zaten parlâmento
muzun teşekkülünde, Seçim Kanunu muvace
hesinde müstakillere hemen hemen yer verilme
miştir. 

Bir diğer hatip arkadaşımız buyuruyorlar 
ki, Avrupa Konseyinde «bağımsız üyeler vardır. 
Olabilir arkadaşlar. Ama Avrupa memleketle
rinin hepsinde bizim uyguladığımız seçim sis
temi yoktur. Dar bölge sistemi vardır, bir veya 
iki üyeliktir. Binaenaleyh, üyeler de dar bölge
lerde elbette müstakil adaylık koyar ve bu şek
li de kazanmış birçok müstakil milletvekilleri 
vardır. Bu ihale nazaran şimdi çıkarmakta oldu-
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.ğumiiz' tüzükte••;' müstakil adaylara, mefruızen 
müstakil adaylara, hususi bir oran tanımak 
.gayrikanuni ve işlemiyecek, pratik olmıyan bir 
şekildir. Buna müsbet oy kullanmamanızı istir-
.ha<m, ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında 'başka söz iş-
tiyen var mı? 

Buyurun Sayın Kafiı. 
'"" KADÎRCAN KAFLI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım; ben hukukçu değilim. Ama 
'bâzı hukuk meselelerim mantık ile halletmek 
mümkündür sanırım. 

Hakikaten Komisyon Sözcüsü, kendi ifa
desine, tefsirine göre haklıdır. Ama burada 
müphem bir nokta vardır. Anayasanın 85 nci 
•maddesi müstakil gruplardan falan bahsetmi
yor,. sadece siyasi parti gruplarından bahse
diyor. Sadece siyasi partilerin gruplarından 
bahsedilince ötekilerin bahis konusu olmaması 
gerekir. Ama hakkaniyet gözetilirse, ve ile
ride 60 - 70 kişjilik bir müstakil grupun da 
•teşekkül edeceği düşünülürse, o zaman bu 
müstakil grup mağdur oluyor, demektir. Şah
san, bu madde hakkında Yüksek Meclisin bir 
tefsir kararı çıkarması lüzumuna kaaniim. 
Komisyon Sözcüsü, bu hususta ne düşünür, bil
miyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Reşat öz-
ârda: 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, fikirlerimizi hayâl üzerine değil, 
realite üzerine bina etmek mecburiyetindeyiz. 
Kabul edilen nispî temsil usulüyle Meclisıler-
de şahıslar değil; partiler jseçilebilir. Her 
hangi bir parti listesinden muayyen şahısla
rın ismini silmek ve muayyen şahısların is
mini yazmak muteber sayılmaz. Ancak o par
tinin listesi muteber sayılır. Meclisin teşek
külü şâhısların aldığı reylere göre değil, par
tilerin aldığı reylere göre meydana geldiğine 
göre Anayasanın 85 nci'maddesinde siyasi 
parti gruplarından bahsediknesi seçim siste
mimize muvazi olarak .görülmektedir. Hiçbir 
zaman, -yakılan seçimlerle. Meclisin; içersine her 
hjaîigi Jsir.' siyasi partinin dışından, her harigî 
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bir milletvekilinin gelmesi mevcut mevzuata 
göre imkânsızdır. Binaenaleyh, zaten her se
çim zamanında düzenlenen bu seçim faaliyet
leri ve komisyon seçimleri yapılırken, Mec
liste müstakil ilamıyla milletvekili bulunma
dığı ve bulunmasının da mümkün olmıyaca-
ğına göre, Meclisin faaliyette bulunduğu dev-
rö içinde, şu veya bu partiden muayyen şa
hısların istifa ederek bir müddet için müsta
kil kalarak, bilâhara diğer bir partiye tranıs-
fer etmeleri halinde partili... Görüyorum ki, 
havanda su doğuyoruz arkadaşlar. 

Anayasanın 85 nci maddesi, «bütün seçim
lere, bütün faaliyetlere, kuvvetleri oranın
da katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir» 
demek suretiyle ve yalnız siyasi parti grupla
rının bu faaliyetlere katılacağını demek sure
tiyle ve bunu yalnız siyasi parti gruplarına 
inhisar ettirmek suretiyle, sarih olarak belirt
miş olmasına göre artık Meclis faaliyetlerine 
katılmaya yetki tanımadığı kimseleri burada 
hayalen yaratmaya, bunlar için hak ayırmak 
Anayasanın 85 nci maddesinin ne ruhuna, ne 
dç metnine uygun düşmez kanaatindeyim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

G E Ç M KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Anayasanın 85 nci mad
desini Reşat özarda arkadaşımız okudular. 
Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkra-
slnda,- Meclislerin bütün faaliyetlerinin sade-
ee siyasi parti gruplarının inhisarında olduğu 
mânasını ve hükmünü nereden çıkardıklarını 
bir türlü anlıyamadım. Bu madde, Meclisle
rin bütün faaliyetlerine siyasi parti grupla
rının şu şekilde katılmalarını sağlıyacak tarz
da düzenlenir, demiştir. Hangi şekilde? Kuv
vetleri 'oranın'da. Anayasanın 85" nci maddesıihin 
2- nei fıkrasını tökrar 'okuyalım: «içtüzük 'hü
kümleri, siyasi part i gruplarının, Meclislerin 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri • oranında katıl
malarını sağlıyacak yolda düzenlenir. »< Grup-
lardaki oran nedir? Alp Doğam Şen arkadaşı
mız dediler ki^. Ve Paşam dâ zannediyor idi ki, 
burada kuvvet oranında maksat, siyasi parti 
gruplarını teşkil eden üyelerin yekûnudur. Bu 
yekûn içersinde herbir siyasi parti grupunun 
oranı alınır ve komisyonlarda, Başkanlık "Di-
vMiinda, sair heyetier'de yerler taksim edilir. 
Bunu böylece kabul etmeye imkân yoktur. 
Edersek hu, 'bir'Mecliste 50 tane' bağımsiz var-
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sa, -o 50 -bağımsızın ferden ne istikamette rey 
vereceği meselesi de, (bu Mecliste mevcut de
ğildir, 'ama komünistinden, faşistine kadar 
grup kuramıyan milletvekili getiren memleket
ler -<le: vardır) ama, şu bağımsızlar bir sayı ol
duğuna göre, Meclis faaliyetlerinde bunlar 
'hiçbir surette kaale alınmaz mânasına gelir. 
Kuvvet .oranını sadece siyasi, parti grupları
nın yekûnuna göre Ihesabetmek doğru değildir. 
Benim bildiğim 'budur. Buna ıbenzer hükmü 
ısevk etmiş ilk memleiket de bi'z değiliz. 

«Siyasi parti grupları kuvvetleri oranında 
Meclis faaliyetine katılacak şekilde İçtüzük 
hükümleri düzenlenir» dendiği zaman bundan, 
bağımsızlar ve grup kuramıyan partililer hiç
bir surette bir komisyona giremezler ve Baş-
ikanlık Divanında yer alamazlar neticesini çı
karmak mümkün olmamıştır. Sayın Kadircan 
Kaflı arkadaşımızın görüşüne gelince: Malûmu
nuz olduğu üzere, teşriî tefsiri yeni Anayasa
mız kaldırmıştır. Ama metin kâfi derecede sa
rihtir. Bir siyasi partinin kuvveti, Meclis için
deki üye sayısı ile te'beyyün eder. Halk içinde 
bile bunun aksini düşünen yoktur. Meclise 450 
kişi gelmiş, falan parti şu kadar, filân parti 
şu kadar milletvekili getirmiştir denir. Onun 
içtin, bu mevzu hiçbir ülkede özarda'nm anla
dığı .(gibi- değildir. Böyle ^olduğuna göre, siyasi 
parti grupları kuvvetinin oranının üstünde 
temsil edilmemesini âmirdir Anayasa, ama bu 
temsil her halde kuvvetleri oranında olacaktır. 
Grup kuramıyan partililere ve bağımsızlara 
düşen yeri vermezsek siyasi parti 'gruplarına 
kuvvetleri 'oranının üstünde bir oran tanınmış 
olur. 

Anayasanın bu maddesi kâfi derecede sarih
tir. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var. Bu 
önergeyi, Sayın Alp Doğan 'a söz verdikten 
sonra oylarınıza arz edeceğim. Buyurun Alp 
Doğan 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, ilerde yanlış bir teamüle se
bebiyet vermemek için bendeniz bilhassa ko
misyonun, bağımsızın tarifini burada yapma
sını isterim. 

Bağımsız nedir? Dikkat ediyorum komisyon 
başkam arkadaşımız bağımsızı bir kütle ola
rak gösteriyor. Bağımsız kelimesinin mânasın
dan anlaşılacağı üzere «tek» demektir, «fert» 
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demektir. 10'tane> b&ğımsizıııMr^'fetray'a1 gelme
siyle kütle meydana gelmemesi lâzimgelin, 
Partiler bir kuvvettirler. Bir fikir etraf inda 
birleşmektedirler. Bağımsızla neyin etrafında 
birleşmişlerdir? Ve neyi temsil ediyorlar, mem
leketin hangi görüşünü hangi fikrini? Bu 
bakımdan burada bilhassa bağımsızın tarifini 
açıkça yapalım. 

Bence yüz tane bağımsız bir araya gelse 
tek demektir. O yüz kişi topluluk veya grup 
demek değildir. Bu bir... 

Arkadaşlarım, aynı zamanda Avrupa Kon
seyine iştirak eden bağımsızların durumlarını 
sormuştuk, bu hususta bizi irşat etsinler de
miştik. Fakat, nedense burası meskût geçildi. 

Arkadaşlarım, bendeniz, kanunu tedvir eder
ken, Anayasanın metnine sadık olalım, on
dan ayrılmıyalım diyorum. Zannederim ki, 
Coşkun Bey arkadaşımızın en büyük arzusu 
Anayasanın lâfzına ve ruhuna ittiba etmekr 
tir. Buna arzuları fazladır. 

Şimdi, bendeniz demin partilerin birbirine 
karşı nisbeti üzerinde konuşmuş idim. Bu ye
kûn meselesi değildir arakdaşlarım. 450 ye 
nisbetle olursa o zaman başka; partilerin bir
birine karşı adedi nisbeti başka meseledir. Ade
di nisbete göre temsil edilirsek, zannederim 
daha muvafık olur. Sözlerim bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
KADIRGAN KAFLI (Konya) — Nisap yok

tur, 90 kişi vardır. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde 

hakkında iki tane tadil önergesi vardır, sıra 
ile okutacağım. 

Oylarını kullanmıyan arkadaş var mı?. Lüt
fen oylarını kullansınlar. Tadil teklif jnı oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan T. B. M. Meclisinin dış 

münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin birinci maddesindeki (siyasi 
parti mensubu olmıyanlar) tâbirinin kaldırıl
masını arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Bu vaziyete göre önergeyi oylarınız* arz 
ediyorum. («Nisap yok» sesleri.), , 

-~m&-~ 
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Nisabın kontrolü için yoklama yapılacak

tır, Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı efendim Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin oylaması ne
ticesinde yapılan tasnifi okutuyorum : 

Oy sayısı : 179 
Kabul : 177 
Ret : 1 
Oekinser : 1 
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Nisap hâsıl olmadığından gelecek birleşimde 

ikinci oylaması yapılacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, gündemin 35 nci sa

yısında bulunan teklifin tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiş, birinci maddesi hakkında 
verilmiş olan önergelerin oya konması sıra
sında itiraz üzerine, ekseriyetin olmadığı tes-
bit edilmiş olduğundan 9 . 1 . 1963 Çarşamba 
günü saat 14.00 te toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,07 

mmm 

b YAZILI SORU VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Amerikan süttozu dağıtma memuru 
Mustafa Cûra'nın görevindeki tutumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam Şev
ket Rasit Hatipoğlü'nun yazılı cevabı (7/209) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygiyle rica ederim. 

6 . 11 . 1962 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

1. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşki
lâtında Amerikan süttozu dağıtma memuru 
Mustafa Cura adlı bir memurun : 

a) öğretmenleri mezun oldukları okullara 
göre ayırmaya matuf nifakçı ve tefrikacı bir 
zihniyetle çalıştığı hakkında her hangi bir 
bilgi var mıdır? 

b) Bu süttozu memurunun şimdiye kadar 
aktif şekilde siyasetle uğraştığına delil teşkil 
eden birçok bildiriler, beyannameler ve bro
şürler yayınlandığı söylenmektedir. Bakanlı
ğın bu faaliyetlerden haberi var mıdır? 

2. Bu memurun resmî sıfat ve mevkiini 
kullanarak-, öğretmen teşekkülleri ve öğretmen
ler üzerin4e nüfuz tesisine çalıştığı hakkında 
bakanlıklarına her hangi bir ihbar yapılmış 
mıdırf 

3; Bu memur hakkında her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 3241 

27 .12 . 1962 

Konu : Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un Mustafa Cura adlı memur 
hakkındaki sorusu 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü 
ğü ifadeli, 13 Kasım 1962 tarih ve 3590/17564 sa
yılı yazıları : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Bakan

lığımız memurlarından Mustafa Cura hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Ş. R. Hatipoğlu 

M. Eğitim Bakanı 

t. Bakanlığımızda süttozu memuru Mustafa 
Cura diye bir kimse yoktur. Ankara Mimar Ke
mal Ortaokulu Matematik öğretmeni olup, 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Bakanlığı
mız merkez teşkilâtında görevli bulunan Mustafa 
Cura, Süttozu memuru olarak değil, İlköğretim 
Genel Müdürlüğü Beslenme Eğitimi İşleri Şube 
Müdürü olarak hizmet görmektedir. Bir şube mü
dürümüzün süttozu memuru olarak tavsif edilme 
sini bakanlığımız reddeder. 

a) Adı geçenin, öğretmenleri mezun olduk
ları okullara göre ayırmaya matuf nifakçı ve tef 
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rikacı bir zihniyetle çalıştığı hakkında her hangi 
bir bilgi yoktur. 

b) Mustafa Cura'mn şimdiye kadar aktif şe
kilde siyasetle uğraştığına delil teşkil edecek faa
liyetleri hakkında her hangi bir bilgi mevcut de 
ğildir. Ancak, Ankara öğretmenler Derneğinde 
emsali öğretmenler gibi çalıştığı bilinmektedir. 

2. Mustafa Cura'mn resmî sıfat ve mevkiini 
kullanarak, öğretmen teşekkülleri ve öğretmenler 
üzerinde nüfuz tesisine çalıştığı yolunda bir ih
bar yoktur. 

3. Sözü geçen memur hakkında yukarda be
lirtilen hususlarla ilgili olarak bir işlem yapılma
mıştır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Zonguldak ili hudutları dâhilinde fın
dık ekimini teşvik ve temin bakımından bir yar
dım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesine Tarım Bakanı Mehmet îz-
men'in yazılı cevabı (7/218) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

21 . 11 . 1962 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

Son senelerde köylünün münferit teşebbüsle
riyle iyi bir netice vermiş olan Zonguldak vilâyeti 
hudutları dâhilinde fındık ekimini teşvik ve bu 
hususta köylüye gerekli bilgi ve fidan bakımın
dan ziraat teşkilâtı tarafından bir yardım yapıl
ması hususunda Bakanlığın düşüncesi nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 3 . 1 . 1963 

Ziraat İşleri Gri. Md. 
Şb. Md. : 06 1458/376 

Konu : Zonguldak ili hudutları dâhi
linde fındık ziraatinin teşviki hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 10 . 11 . 1962 gün ve 7-218-3771/18644 

sayılı yazıya, 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilcı'-

nin Zonguldak Vilâyeti hudutları dâhilinde fin-
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j dik ekiminin teşviki hakkındaki yazılı soru öner

gesi tetkik edildi : 
j İlgili teknik ve idari elemanların iştirakiyle 

tertiplenen birinci fındık kongresi kararlarında 
Türkiye fındık sahaları yetişme şartları itibariyle 
üç ayrı bölge halinde mütalâa edilmiş olup Zon
guldak vilâyeti fındıkçılığımız bakımından birin
ci ve ikinci derecede önemi haiz olan birinci ve 

i ikinci standart fındık bölgeleri dışında kalmak
tadır. 

85 000 ton civarındaki yıllık rekolteyle fındık 
istihsal ve ihraceden devletlerin başında gelen 
memleketimiz mahsulümüzün kendine has üstün 
vasıflariyle dünya pazarlarında önemli bir yer 
tutmuş bulunmasına rağmen zaman zaman sate 

I güçlükleriyle karşılaşılmaktadır. 
Ayrıca son yıllarda rakip vaziyete gelen ts-

I panya ve İtalya gibi memleketler karşısında dış 
piyasadaki yerimizi muhafaza edebilmemiz mah-

| sulümüzdeki kalite üstünlüğünün devam ettiril-
| meşine bağlı bulunmaktadır. 

Halbuki Türkiye'nin fındık sahalarının geniş
letilmesi ve bilhassa Doğu - Karadeniz sahil şeri
dini teşkil eden I. Standart Bölge dışında ka-

I lan yerlerde kalitece daha düşük fındık istihsal 
I edilmesi, dış pazarlara çeşitli kalitede mal sevk 
| etmemizi intacetmekte ve mahsulün bol olduğu 
I senelerde elimizde külliyetli miktarda satış fazla 
I sı fındık kalması neticesini tevlidetmektedir. 

Nitekim 1962 yılında sevk edilen fındıkların 
kalite itibariyle geçen senelere nazaran düşük ol
duğuna dair dış piyasalardan mektuplar da alın
maktadır. 

I Bu itibarla bahis konusu birinci standart fiti. 
dik bölgesi dışında kalan yerlerde ve bu arada 
Zonguldak Vilâyetinde de fındık ziraatinin teş
vik edilmemesi asıl fındık müstahsılıyla memleke-

1 timizin umumi menfaatlerine daha uygun düş-
I mektedir. 
I Zonguldak vilâyetinde bunun yerine elma ve 

armut gibi diğer çeşit meyveciliğin geliştirilmesi 
I için 13 730 adedi bedeli ve 4 475 adâdi bedel»:? 
i olmak üzere bu yıl ceman 18 205 aded meyva fi-
j danı tahsis edilmiş ve 4 000 lira ödenek gönderil-
I mistir. 
I Zonguldak bölgesi elma ve armut yetiştirilme -
I ye daha müsait bir durumda bulunmakta ve bu 
I sebepten iç ve dış pazarlarımız için standart elma 
I ve armut çeşitlerinin bu bölgede yetiştirilmesi 
I teşvik edilmektedir. Bu maksatla gelecek yıllarda 
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daha çok yardımlarda bulunulması programa 
alınmıştır. Arz olunur. 

Tarım Bakanı 
, Mehmet îzmen 

Zonguldak vilâyetinin fındık ziraati 
bakımından tetkiki 

Zonguldak vilâyeti 'kısmen fındık ziraati ya
pılan yerler meyanmda bulunmakta olup yılda 
1 100 ton civarında mahsul elde edilmekte ise 
de bu miktar Türkiye istihsalinin ancak % 1,2 
si'iJJİ teşkil etmekte ve kalite itibariyle dünya pa
zarlarında isim yapmış olan fındıklarımıza na
zaran düşük bulunmaktadır. 

Bunun üzerinde toprak ve iklim şartlarının 
geüiş ölçüde etkisi bulunmaktadır. 

Zonguldak toprakları : 
Arızalı dağlık araziden ibaret olup toprak 

çok sathi ve kısmen kırmızı podzolik topraklarr 
dan, kısmen de kahverengi orman • toprakların
dan ibarettir. Meyil % 18 - 40 arasında değiş
mektedir. Zirai bakımdan 13 ve 15 nci sınıf top
rakları teşkil etmektedir. 

Yağışlar (Aylar itibariyle mm. olarak) : 

,1 I I I I I IV V VI VII 

143 119,9 91,1 78,3 52,9 73,6 69,2; 

VIII IX X X I XI I Toplam 

26 7.1.1963 O :1 
Diğer iklim faktörleri! meyanmda bulunan 

rüzgârların yönü ve hızı da fmdık ziraat inde 
önemli rol oynamaktadır. Yağış .miktarlarının 
düşük olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla
rında Güney - Doğu'dan oldukça sık esen rüzgâr
lar da yağış kifayetsizliğine inzimam edince 
fındık mahsulü arzu edilen evsafı kazanama
maktadır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Âli 
Pestilci'nin, Ereğli ilçesi Alaplı nahiyesinde, 
bir gemi tersanesi inşası hususunda bir teklif 
veya proje bulunup bulunmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'-
ın yazılı cevabı (7/220) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasınla delâ
letlerinizi saygılarıımla rica ederim. 

21.11.1982 
Zonguldak Milletvekili 

Mehmet Ali Pestilci 

İkinci Demir - Çelik Fabrikasının kurulmak
ta olduğu Ereğli ilçesi yanında yer alan Alaplı 
nahiyesinde bir gemi tersanesi inşası hususun
da Japon firmaları tarafından yapılmış bir tek
lif veya proje mevcut mudur, Bakanlığın bu 
husustaki dü$üncesi nedir? 

74,9 97,5 166,2 159,7 134,3 1260,7 

Yağışlar gerek umumi miktar itibariyle, ge
rekse fındık ziraati baıkımından önemli bulunan 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına dağılış iti-. 
bariyle asıl fındılk bölgesi olan Doğu - Karade
niz salhil şeridine ait rakamların altında bulun
maktadır. 

Vasati aylık sühunet miktarları : 

I I I I I I IV V VI 

5,1 

VII 

5,9 

VIII 

7,1 

IX 

10,4 

X 

15,0 

XI 

20,7 

XII 

21,7 21,4 18,3 14,7 11,4 8,1 

Zonguldak bölgesi aylık sühunet dereceleri 
de genel olarak fındık bölgesi derecelerinden dü
şük bulunmaktadır, 

T. C. 
Sanayi Bakalığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : l / 3 

3.i;i963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 .12 ,1962 tarih, 7-220/3770-18645 sayılı 

yazınıza : 
Ereğli ilçesi Alaplı nahiyesinde bir gemi 

tersanesi inşası hususunda bar Japon firması 
tarafından yapılmış her hangi teklif veya pro
jenin Bakanlığımıza intikal etmemiş bulundu
ğunu arz ederim. 

•Saygılarımla. 
Sanayi Bakanı 
Fethi Çelifebaş 

/. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Alı 
Pestilci'nin, 1962 yılı başında kaldırılmış bulu
nan, Ankara - Zonguldak arasındaki, motorlu 
tren seferlerinin yeniden ihdasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi v$ 
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üUJjj&mmmdkm'' Rifiti&tfMftti yavfc. cevabı* 
(7/m) 

21.11.1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakaliği ta
rafından yassılı olarak cevaplandırıknasmaî de
lâletlerinizi saygılarımla rica ©derim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. 1962 yılı 'başında seferden kaldırılmış bu
lunan Ankara - Zonguldak arasındaki motorlu 
tren seferlerimin, tarifelerinde bir miktar indi
rim yapmak suretiyle (tekrar ihdası düşünülmek
te midir? 

2. Ankara - Zonguldak arasındaki * trenin 
elektrikleiletilmesihusnaunda (bir proje mev
cut ımudurt' MeVeutsa Ibunun tatbik edileme
mesi sebeplerinelerdir! 

T C . 
ülaştırniâ? Bakttttiîğı 24.Î2.1962 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt Np: 2015/1 

• Konu: Ankara - Zongul
dak' mototren seferinin 
ihdası hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına \ 
İlgi Î Genel Sekreterlik» Kanunlar Müdürlü- i 

ğü 10 . 12 . 196$ tarih ve 7 - 223/3768, 18641 sa ; 
yılı yaamız. I 

Ankara - Zonguldak - Ankara arasında ev
velce haftada iki gün işletilen Karaelmas moto-

6 7.1.1963 0 : 1 
treninde yoleu ütilizasyonu çok düşük olduğun
dan 5 . 11 . 1960 tarihinden itibaren bir seferi 
lâğvedilerek haftada bire indirilmiş olmasına 
rağmen yolcu ütilizasyonunda düşüklük devam 
ettiğinden işletilmesi TCDD teşekkülü için za
rarlı olan bu tek seferin de 2 . 2 . 1962 tarihin
den itibaren kaldırılması zaruretinde kalınmış
tır. Buradan tasarruf edilen mototren dizisi de
miryolu şebekesinde ihtiyacı olan başka bir ser
vise tahsis edilmiştir. 

Ücret tarifelerinde indirimler, vatandaşın 
ödeme kabiliyeti ile maliyet unsuru nazarı dik
kate alınmak suretile zaman zaman tanzim edil
mektedir. Ancak Ankara - Zonguldak kısmında 
kâfi yolcu henüz teessüs etmediğinden bu kı
sımda indirim yapılması ve tekrar mototren 
servisi ihdası bugün için düşünülmemektedir. 

Ankara - Zonguldak arasında her gün kar
şılıklı bir tren ve Karabük - Zonguldak arasın
da her gün karşılıklı iki yolcu treni işletilmek
te olup ihtiyaç bu trenlerle karşılanmaktadır. 

1952 senesinde Haydarpaşa - Ankara - Zon
guldak kesiminde elektrifikasyona gidilmesinin 
etüdleri yapılmış ve bu kısımda gelecek yıllar
daki nakliyat inkişafı da nazarı itibara alına^ 
rak elektrifikasyona gidilmesinin faydalı olaca
ğı tesbit edilmiştir. 

Beş yıllık Hükümet programında bu büyük 
projenin ancak Haydarpaşa - Arifiye - Adapa
zarı kısmı tahakkuk ettirilecektir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 
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1962 yılı Biitçe Kanununa bağlı (Â/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.; 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirz&lıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
173 
171 

1 
1 

271 
6 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem PaJksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Oıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Komıray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemaleılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osmıan Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE'"* 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasıi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akaü 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mdhmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Urun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Ahmet Gürkaın 
Kadiroan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzueu 
FaMh özf akih 
Fakih özlen 
Faruk Süıkan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 

M. Meclisi B : 26 7.1.1963 0 : 1 
MALATYA 

H. Avmi Ak§it 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUÖLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirtoy 

[Redde 
TO 

H. Ali Diz 

[Çekin 
AD 

İbrahim T( 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Oevat Yalçm 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydım 

SİVAS 
Adil Alftay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlı 

denler] 
KAT 
man 

serler] 
ANA 
îkfcn 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Enoğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şüıkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Oya kahlmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal KüçükU-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Gültr 
Mehmet Tungut 

Asım Yılmaz 
Şüıkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 

Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşa 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
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llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Mimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (1.) 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

M. Meclisi B : 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirine, cioğhı 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz; 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem KxLı§-
oğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 
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Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
(t) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu (1.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan Önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Fernıh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormaa 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Hilmi Oben 
Abın et Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Şanear (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 

Saim Kaygtu* 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
F«thi Doğamçay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay (1.) 
ismail Hakkı Yılaniı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Arae 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bügisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayoıi 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kırty 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Toöb 
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MALATYA 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğiıı 
(B.) 
Yakııp Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakııp Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

. MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt • 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
E3at Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur -
ilhan Tekin alp 

MUŞ 
Sami öztürk 

M. Meclisi B : 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

> NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Tapalöğlıı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulıısoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

25 7 .1 .1963 O 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
( t Ü.) 

Osman Şahinoğlu 
SİİRT 

Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Halimi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay (t.) 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh (1.) 
Orhan .Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocamenıi 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Selâlıattin Güven 

Ahmet Cemil Kara (İ.) 
Nazmi'ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzııner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu . 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Cemâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Mııslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Calâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi KonaJk 

I Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

"Muş 
Zonguldak 

Yekû n 

1 

1 
— 
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MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 8 © 2 n C I ö k Toplantı 

(Toplantı yılı 1, S. Sayısı : 8) 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 

hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu (2 /77 ) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 9 . 1962 
Sayı : 893 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 6 . 1962 gün ve 2/77 - 1993 - 9187 sayılı yazıya karşılık. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifinin C. Senatosu Bütçe Komisyonunun metni C. Senatosu Genel Ku
rulunda 18 . 9 . 1962 Salı günü öncelikle müzakeresine başlandığı halde, çoğunluk kalmadığından 
ikmali mümkün olmamıştır. 

Anayasanın 92 nci maddesi emrince Millet Meclisi metninin 0. Senatosunca en geç 19 . 9 . 1962 
günü kesin sonuca bağlanması gerektiğinden Genel Kurul 19 . 9 . 1962 günü toplantıya davet edi
lerek görüşmelere başlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler ikmal edildikten sonra açık oyla maddelere geçilmesi 
kabul edilmiş ve ivedilik karan verildikten ve 0. Senatosu Bütçe Komisyonu tasarısı müzakere
ye esas alındıktan sonra maddelere geçilmiştir. 

Tadil edilen maddeler ve tasarının tümü işari oyla kabul edildikten sonra vâki teklif üzerine 
hem tadil edilen maddeler hem de tasarının tümü açık oya sunulmuş ve tetkik süremizin son gü
nünde geç vakit alınan neticeler aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayrı Ürgüplü 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerimin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 
ncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin yalnız Tür
kiye sınırlan içinde Türk uyruğunda kalan, 
muhtaç dul ve yetimlerine, mezkûr maddede
ki durumlannın belli olduğu tarihlerden iti
baren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaatlerini takibeden ay başından itibaren 
aylık bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarih
leri takibeden ay başından itibaren kesilerek 
ölümlerinde müstahak olanlara tekrar bağla
nır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — iştirakçilerden Türk vatan
daşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bı
rakan, yabancı memleket uyruğuna giren, Hü
kümetten izin almaksızın yabancı memlekette 
vazife kabul edenlerin emeklilik haklan düşer. 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE 107. — iştirakçilerden 
fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla 
olanlardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emek
lilik keseneklerini geri almış bulunanlar, aldık-
lan paralan bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde % 5 faiziyle 
birlikte; keseneklerini geri alma haklan za
manaşımına uğarmış bulunanlar ise yalnız za
manaşımına uğramış bulunan keseneklerim ay
nı müddet içinde toptan ve defaten Sandığa 
ödedikleri takdirde haklannda 88 nci madde 
hükmü uygulanır. 

M. Meclisi (S. 

2 — 
I CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 80. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 ncü 
madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul ve 
yetimlerine hükmün katileştiği veya durumlan
nın belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir 
yıl içinde yazı ile sandığa müraoaatleri şartiyle 
ve o tarihleri takibeden ay başlarından itibaren 
aylık bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdi
ği veya durumlarının zail olduğu tarihleri taki
beden ay başından itibaren kesilerek ölümlerin
de, müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında 
yazılı olanlann dul ve yetimlerinden yalnız 
Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak ka
lanlara aylık bağlanır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 87 nci madde
sinin (k) fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

«Fiilî hizmeti 20 yıl ve daha fazla olanlar 
hariç». 

GEÇtOl MADDE — Bu kanun yürürlüğün
den önce emeklilik hakkı düşenlerden fiilî hiz
met müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanların 
dul ve yetimleri hakkında da muaddel 80 nci 
madde hükümleri uygulanır. Ancak; bunlardan, 
emeklilik keseneklerini almış bulunanlann aldık
ları paralar ile bu paraları aldıklan tarihten bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesabe-
dilecek % 5 faizi ve keseneklerini geri alma hak
lan zamanaşımına uğramış bulunanların, zaman
aşımına uğrayan keseneklerinin tamamı mahsup 

Sayısı : 8 <e ikinci ek ) 
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Millet Meclisi metni 

Bunlardan, aldıkları kesenekleri bir yıl için
de defaten ödemeden emekli veya âdi malûl
lük aylığına müstahak duruma girenlere bu 
kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu 
kadar ki bu aylıklar, borçlarının tamamı mah-
subedildikten sonra ödenir. 

Emeklilik hakkı düştükten sonra kesenek
lerini almış veya geri alma hakkı zamanaşımına 
uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci mad
deye göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine 
de yukardaki esaslar dairesinde aylık bağlanır. 

Durumları; mülga 3 . 6 . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkında 
da ilgili kurumlarca aylık bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 108. — Emeldi, âdi ma
lûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta 
İken bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mahkûm olmaları dolayısiyle aylıkları ke
silmiş bulunanların bu aylıkları müracaatlerini 
takibeden ay başından itibaren ilgili kurum 
veya Sandıkça tekrar bağlanarak ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 24 . 12 . 1962 
Esas No : 2/77 
Karar No : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşı tarafından tekabbül edilen 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilerek kabul edilen kanun teklifi, teklif sahibi ve Emekli Sandığı temsilcisi 
hazır bulunduğu halde Geçici Komisyonumuzda incelendi : 

Millet Meclisince kabul edilen metin, 5434 sayılı Kanunla emekliliğin milletlerarası prim esa
sına dayanan bir sigorta müessesesi olduğu cihetle memuriyete devama engel olan suçlardan do
layı mahkûm edilenlerin kendi veya dul ve yetimlerinin emeklilik sigortasından da mahrum bıra-
kılmamalarını sağlamayı derpiş etmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 8.e ikinci ek ) 

C. Senatosu metni 

edilinceye kadar dul ve yetimlerin aylıkları 
ödenmez. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, her 
hangi bir sebeple, dul ve yetimleri aylığa müs
tahak bulunmıyanların, bilâhara aylığa müs
tahak duruma girecek dul ve yetimleri hakkın
da da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
Şu kadar ki; mezkûr fıkrada sözü edilen faiz 
aylık başlangıç tarihine kadar hesaplanır. 

72 nci madde hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



__ 4 — 
Cumhuriyet Senatosunca 1 nci maddedeki 20 yıl 25 yıla çıkarılmış ve 2 nci maddede (a) ve (b) 

diye iki fıkraya ayrılarak (a) fıkrasına (irtikâp, ihtilas, rüşvet ve sair suçlar) alınmış, buna göre 
de 1 nci maddenin sonuna «şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı olanların dul ve ye
timlerinden yalnız Türk sınırlan içinde Türk uyruğu olarak kalanlara aylık bağlanır» fıkrası ek
lenmiştir. Ayrıca 87 nci maddenin (k) fıkrasına da «fiilî hizmeti 25 yıl ve daha fazla olanlar hariç» 
hükmü eklenmiş ve geçici maddedeki 20 yıl da 25 yıla çıkarılmıştır. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihine kadar 
emekli aylıkları bütçeden ödenmekte ve emeklilik hali de memuriyetin bir nevi devamı kabul edil
mekte iken, îleri Batı memleketlerinin emeklilik mevzulan incelenmek ve modern bir zihniyetle 
bütçe sisteminden aynlmak suretiyle prim esasına dayanan sosyal bir sigorta sistemine gidilmiş 
ve bu esasa göre de Batıdaki örnekleri gibi T.C.Emekli Sandığı kurulmuştur. 

Bu hale göre memuriyete devama engel teşkil eden her hangi bir suçtan mahkûm olanlann 
memuriyetten uzaklaştınlmalan tabiî bulunmakta ise de; kendi veya dul ve yetimlerinin geleceği
ni teminat altına almak için aylıklanndan prim ödemek suretiyle meydana gelen sigorta mahiye
tindeki emeklilik haklanndan da mahrum bırakılmaları hak ve nasafet kaideleriyle bağdaşamıya-
cağı cihetle Millet Meclisince kabul buyurulan 92 nci maddenin aynen kabulü ve buna göre de 
Millet Meclisince kabul buyurulan 1 nci maddeye Cumhuriyet Senatosunca eklenen fıkraya lüzum 
olmadığı; 

Millet Meclisince kabul buyurulan 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşenlerin hizmet 
süreleri ne olursa olsun 87 nci madde gereğince kesenekleri iade edilmek suretiyle hizmetleri tas
fiye edileceğine göre 87 nci maddenin (k) fıkrasına bir hüküm İlâvesine lüzum bulunmadığı; 

Maddelerdeki 20 yıl kaydının 5434 sayılı Kanundaki (madde : 88, 39 d, 54, 66 f) hükümlere 
paralel olmak üzere konulmuş bulunduğu cihetle Cumhuriyet Senatosunca bu müddetlerin 25 yıl 
olarak kabul buyurulması hiçbir kanuni esasa dayanmamaktadır. Zira 5434 sayılı Kanuna göre 88 
nci maddedeki haller hariç 30 yılını doldurmıyanlar emekliliklerini istiyemiyecekleri gibi, emek
liye de sevk edilememektedirler. Bu gerekçe ile maddelerde zikredilen müddetlerin de 20 yıl kal
ması gerektiğinden Millet Meclisince kabul buyurulan metnin aynen benimsenmesinin uygun ola
cağı sonucuna vanlmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

B'aşkan Sözcü Kâtip 
Aydın Bolu Siirt 

/. Sezgin K. înal Â. Yaşa 
Erzurum Erzurum 

Muhalifim. Söz hakkım C. önder 
mahfuzdur. 
G. Karaca 

Ağrı 
N. Güngör 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 8 e ikinci ek ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YİRMÎALTINCI BİRLEŞİM 

7.1.1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/460) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Haklan Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik 
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

5. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken, kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dâir Tanm 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18 . 9 .1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru

lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

7. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tanm Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

9. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sangöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

11. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

12. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlanna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollanna 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 



nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

15. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

16. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu f6^470) 

17. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu f 6/474) 

18. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

19. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

21. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

22. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

24. — Manisa Milletvekilli Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

25. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

28. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

29. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

30. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

31. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

32. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
ın, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

33. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

34. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 



35. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

36. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

37. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere ilçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

38. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

39. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilennyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

42. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

43. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
raporu (2/77) (S. Sayısı : 8 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12 .1962] 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/356, 2/367 C. Senatosu 2/40) 
(S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1962] 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hayvan hırsızlığının men'i haklan-
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko-



misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) (Bi
rinci görüşme tarihi : 19 . 12 . 1962) 

2. — İzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve içişle
ri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) (S. 
Sayısı : 255) (Birinci görüşme tarihi : 19.12. 
1962) 

3. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden gay-
rimemluk enhası sağirenin sureti tathiri hakkın
daki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 315) (Birinci görüşme ta
rihi : 19 .12 .1962) 

4. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı ile Tarım ve 
Adalet komisyonları raporları (1/237) (S. Sayı
sı : 316) (Birinci görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

5. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü hane 
70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mehmet-
oğlu, Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şükrü 
Uzunca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/21) (S. Sayısı : 369) (Birinci görüşme 
tarihi : 19 .12 .1962) 

6. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Ha
ne 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismailoğlu, 
Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mus
tafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/16) (S. Sayısı : 370) (Birinci 
görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

7. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu 
raporu (1/250) (S. Sayısı : 265) (Birinci görüş
me tarihi : 19.12 .1962) 

8. — Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fırkasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/197) 
(S. Sayısı : 257) (Birinci görüşme tarihi: 19 . 
12.1962) 

9. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet ve 

4 — 
I İçişleri komisyonları raporları (1/175) (S. Sayı

sı : 301) (Birinci görüşme tarihi 19 .12 .1962) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5985 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve IVfeıliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi ha,kkmda kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7..— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 

I maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka-
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nunla eklenen (G) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dgir kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15; — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met thsan Kınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 

İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962]' 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

19. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 .12 .1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonlan raporları (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalan dı-
nlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile-
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cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı ı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 . 1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi j 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair | 
kanun tasarıuı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] | 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi-
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken | 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum- l 
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl- I 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha-" 
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı 'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

• 
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Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan 
Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili 
Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna

sebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2 /270) 

16 Haziran 1962 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış Münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tekli
fi» miz, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını derin saygılarımızla rica ederiz. 

İstanbul Aydın Sivas Sivas 
(7. Kırca O. Apaydın (J. Odyakmaz G. Sarısözen 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış Münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi konusunda yasama mec
lislerinin her birini bağlıyan hükümlerin sevk edilmesi zarureti mevcuttur. Gerçekten, bu gibi 
konularda, yasama meclislerinin birbirinden farklı kararlar almasm'm mahzurları izahtan vares
tedir. Bu konularda yeknesak bir tanzim tarzına ulaşmak İçtüzük hükümleriyle mümkün olamaz, 
Gerçekten, içtüzük hükümleri, ancak belli bir yasama meclisini ve onun üyelerini ancak o ya
sama meclisinin kendi yetkileri bahis konusu olduğu vakit bağlayabilir, Bu sebeple, bu kanu
nun bir kanunla tanzim edilmesi zarureti vardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Avrupa Konseyi İstişari Meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisin
den gönderilecek üyelerin seçim tarzı düzenlenmektedir. Bu maddede, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosunun üye tamsayılarının karşılıklı oranları, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin büyük 
çoğunluğunda yapıldığı gibi, esas alınmış ve ayrıca, Anayasanın 85 nci maddesinin icaplar! da 
tam olarak yerine getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile, milletlerarası tüzel kişi niteliğini taşımıyan parlâmentolararası bir
liklerin toplantılarına giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi düzenlenmiştir. 

Bu konuda, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında belli bir oranın uygulanması za
ruri görülmemiş; ancak, Anayasanın 85 nci maddesinin icabı yerine getirilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile, Anayasanın anlamında siyasi parti grupu mahiyetini taşımıyan dost
luk grupları düzenlenmektedir. Bu madde, halen mevcut teamüle de tamamiyüje uygundur. 

Madde 4. — Bu madde, yabancı parlâmentolara yapılacak resmî ziyaretler konusunu düzenle
mektedir. Yapılacak ziyaretlerin tamamiyle resmî ve devletlerarası bir mahiyeti olması dolayısiy-
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le, bu şıkta, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu üye tamsayılarının karşılıklı oranları ile Ana
yasanın 85 nci maddesinin icapları tam olarak nazarı itibara alınmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Türkiye Büyük Millet Meclisini dışarda temsili edecek olan üyelerin 
bu vazifeleri dil bilgisi bakımından lâyıkiyle ifa etmeleri teminat altına alınmak istenmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile, yabancı resmî ziyaretçilerin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabu
lü düzenlenmektedir. Bu resmî kabulün, birleşik toplantıda olması en uygun hal çaresi olarak gö
rülmüştür. Gerçekten, bu suretle Türk Parlâmentosu bütünüyle, gereken kabulü ifa eylemiş ola
caktır. Bu hal tarzının, Anayasanın 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına da aykırı olduğu iddia edi
lemez. Gerçekten, bu tören vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısında hukuk 
alanında her hangi bir Devlet yetkisi kullanılmamakta olup, münhasıran protokol sahasında kalın
maktadır. Bu gibi protokoller törenlerin bu tarzda yapılması, başka memleketlerde de sık sık ras-
lanan bir usuldür. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisince yabancı bir parlâmentonun davet edilmesi malî sonuç
ları olan bir teşriî kararı gerektirdilinden bu kararların, Anayasanın zikri geçen hükmü muvace
hesinde ayrı ayrı alınması esası, gerek bu maddede, gerek buna benzer davetlere icabete mütaallik 
4 ncü maddede kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde, yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 
Madde 8. — Bu madde, yürütme merciini göstermektedir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
T. B, M. M. nin Dı§ Münasebetlerinin 11 ,10 . 1962 
düzenlenmesi hakkındaki kanım teklifini 
görüşmek üzere kurulu Geçici Komisyon 

Karar No: 2 
Esas No: 2/270 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuz, istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifini, 4 Ekim 1962 günkü Birleşi
minde görüşmüş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Komisyonumuz, kanun teklifinin genel gerekçesine tamamiyle katılmaktadır. 
2. Komisyonumuz, kanun teklifinin 1 nci maddesinde, oranların yüzde oranı olarak hesap edi

leceğini gösteren bir değişiklik yapmış ve ayrıca, siyasi parti grupu üyesi adaylarla siyasi parti 
grupu mensubu olmıyan adaylar arasındaki seçimlerin ayrı ayrı yapılacağı hususunu tasrih etmeyi, 
seçimlerin selâmetinin bir teminatı olarak tasrih etmeyi uygun görmüştür. Ayrıca, yedek üyelerin 
asil üyelerin yerini alması hususu da düzenlenmiş 

3. Komisyonumuz, Türk yasama organının Avrupa Konseyi Danışma Meclisinden gayrı mil
letlerarası meclislere katılmasının da halen veya ilerde bahis konusu olabileceğini nazara alarak, 
bir Milletlerarası Andlaşma gereğince yasama organları üyelerinden kurulan ve bir milletlerarası 
tüzeli kişinin organı olan veya olmıyan milletlerarası kurullardaki temsilin de 1 nci maddedeki 
esaslara göre olacağı yolunda bir hükmü metne 2 nci madde olarak eklemeyi uygun görmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 313 ) 
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4. Komisyonumuz, kanun teklifinin 2 nci maddesini 3 ncü madde olarak kabul etmiş ve bil 

maddenin 1 nci fıkrasında bahis konusu olan parlâmentolararası birliklerin Milletlerarası And-
laşma ile kurulmamış olan birlikler olduğunu, yeni 2 nci madde muvacehesinde tasrih etmeyi lü
zumlu görmüştür. 

Komisyonumuz, bu maddeye, bundan başka, bu madde gereğince dışarı giden heyetlerin baş
kanlığı konusunu düzenliyen bir fıkra eklemeyi de uygun görmüştür. 

5. Komisyonumuz, kanun teldifinin 3 ncü maddesini 4 ncü madde olarak ele almış; ancak, 
bu dostluk gruplarının, 3 ncü maddedeki birlik grupları gibi, Millet Meclisi Başkanlığı ile yazış
ma yapacaklarını da belirtmiştir. 

6. Komisyonumuz, kanun teklifinin 4 ncü maddesini 5 nci madde olarak aynen kabul etmiş-J 
tir. 

7. Komisyonumu^, kanun teklifinin 5 nci maddesini 6 nci madde olarak ele almış ve bu mad
dede, yeni 2 nci maddenin eklenmesinin gerektirdiği bir ufak değişiklikten gayrı, yazılış tarzı 
bakımından bâzı açıklık getirici değişiklikler yapmıştır. 

8. Komisyonumuz, kanun teklifinin 6 nci maddesini 7 nci madde olarak ele almış ve bu mad
deyi, yabancı resmî misafirlerin hitabet kürsüsünden konuşmaları artık bir teamül haline gelmekte 
olduğundan, 2 nci fıkrasını çıkartmak suretiyle kabul etmiştir. 

9. Komisyonumuz, metne 8 nci madde olarak, 3 ncü ve 5 nci maddelerde bahis konusu heyet 
başkanlarının yetki ve görevlerini belirten bir madde eklemeyi uygun görmüştür. 

10. Komisyonumuz, ayrıca, metne 9 ncu madde olarak bir madde ekleyip, tatbikatta çıkmış 
olan bâzı aksaklıkları önlemek maksadiyle, Türkiye Büyük MiUJet Meclisi binalarının Milletleraraslı 
toplantılar için tahsisi yetkisini, mutabakat halinde hareket edecek olan Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanlarına vermiştir. 

11. Komisyonumuz, kanun teklifinin 7 nci maddesini 10 ncu madde olarak aynen kabul et
miştir. 

12. Komisyonumuz, kanun teklifinin 8 nci maddesini 11 nci madde olarak ele almış ve «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» ibaresini «Yasama Meclisleri» olarak değiştirerek kabul etmiştir. 

13. Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere arz olunur. 
Geçici Komisyon 

Başjkam Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas Diyarbakır 

C. Perin C. Kırca G. Sarısözen V. Pirinçcioğhı 

istanbul Konya Manisa 
C. Baban F. Özfakih II. Kubat 

M. Meciiıi ( S. Sayısı: 313 ) 



KANUN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyelikleri 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 
sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı ka
nunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihinde 
değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Kon
seyi Statüsünün 25 ve 26 ncı maddeleri gereğin
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Av
rupa Konseyi îstişari Meclisi Üyeliğine seçilecek 
on Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin üçü 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunca ve yedisi de 
milletvekilleri arasından Millet Meclisi Genel 
Kurulunca seçilir. 

Her Meclisten seçilecek olanların tesbitinde, 
o Mecliste mevcut siyasi parti gruplarının ve si
yasi parti grupu üyesi olmıyanlarm sayıları, 
oranlarına göre dikkate alınır. Bu esasa göre, 
her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca ne 
kadar aday gösterileceği önceden Başkanlık Di
vanınca tesbit olunur. Siyasi parti grupu üyesi 
olmıyanlarm oranı sadece bir kesirden ibaretse, 
o Meclisten siyasi parti grupu üyesi olmıyanlar 
her halde seçilmez. Bahis konusu esasa göre si
yasi parti grupu üyesi olmıyanlarm seçilmesi 
gerekiyorsa, onlara düşen sayı da Başkanlık Di
vanınca belirtilir. Başkanlık divanlarmca tesbit 
edilecek bu sayılara, oranları aksettirmemesi 
noktasından itiraz etmek mümkündür. Bu tak
dirde, bu itiraz Genel Kurulda görüşülerek ka
rara bağlanır. Siyasi parti grupları, kendilerine 
düşen sayı kadar aday gösterirler; siyasi parti 
grupu üyesi olmıyanlar, kendileri veya ilgili 
Meclis üyelerince aday gösterilirler. Meclisler 
genel kurullarında seçim gizli oyla yapılır; se
çim sonucu, siyasi parti gruplarına ve siyasi 
parti grupu üyesi olmıyanlara ayrılmış sayılara 
uygun düşene kadar, oylama tekrarlanır. 

Aynı seçim usulü, statünün 25 nci maddesi
nin (c) bendi gereğince seçilecek yedek üyeler 
için de uygulanır. 

M. Meclisi 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖÎŞTİRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa, Konseyi Danışma Meclisi üyelikleri 

MADDE l. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 
5456 sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı kanunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 
tarihinde değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli 
Avrupa Konseyi Statüsünün 25 ve 26 ncı mad
deleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisi üyeliğine seçilecek on Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesinin üçü Cumhuriyet Senatosu 

/üyeleri arasından Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca ve yedisi de milletvekilleri arasın
dan Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. 

Her Meclisten seçilecek olanların tesbitinde, 
o Mecliste mevcut siyasi parti gruplarının ve 
siyasi parti grupu üyesi olmıyanlarm sayıla
rı, yüzde oranlarına göre dikkate alınır. Bu 
esasa göre, her Mecliste hangi siyasi parti grup
larınca ne kadar aday gösterileceği önceden 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur. Bahis ko
nusu esasa göre, siyasi parti grupu olmıyan
larm seçilmesi gerekiyorsa, onlara düşen sayı 
da Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık 
Divanmca tesbit edilecek bu sayılara, oran
ları aksettirmemesi noktasından itiraz edile
bilir. Bu takdirde, bu' itiraz Genel Kurulda 
görüşülerek karara bağlanır. Siyasi parti 
grupları, kendilerine düşen sayı kadar aday 
gösterirler; siyasi parti grupu mensubu olmı
yanlar, kendileri veya ilgili Meclis üyelerin
ce aday gösterilirler. Meclisler Genel Kurul
larında seçim gizli oyla yapılır; siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adaylar ile siyasi par
ti grupu mensubu olmıyan adaylar için ayrı 
ayrı oylama yapılır. Seçim sonucu, siyasi par
ti gruplarına ve siyasi parti grupu üyesi olmı
yanlara ayrılmış sayılara uygun düşene ka
dar oylama tekrarlanır. 

Aynı seçim usulü, statünün 25 nci mad
desinin (c) bendi gereğince seçilecek yedek 
üyeler için de uygulanır. 

Belli bir siyasi parti grupuna mensup olan 
bir asıl üyenin yerini, ancak aynı siyasi par
ti grupuna mensup bir yedek üye alabilir; hiç
bir siyasi parti grupuna mensup olmıyan bir 
asıl üyenin yerini de, ancak yine hiçbir siya-
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Milletlerarası tüzel kişi niteliği taşımıyan birlik
lerin toplantılarına temsilci seçimi 

MADDE 2. — Milletlerarası tüzel kişi nite
liği taşımıyan parlâmentolararası birliklerin top
lantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
katılacak temsilciler, bu birliklerle ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçevesi içinde 
kurulacak birlik grupları tarafından kendi tü
zükleri gereğince seçilir. Birlik grupları; Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine açık 
olur. 

Bu temsilcilerin seçimlerinde, birlik grupları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantı
sında mevcut siyasi parti gruplarının ve siyasi 
parti grupu üyesi olmıyanlarm adaletli bir şekil
de temsil edilmesine dikkat ederler. 

Geçici îto. 

si parti grupuna mensup olmıyan bir yedek 
üye alabilir. 

Milletlerarası Anıtlaşmayla Kurulu kurullarda 
üyelik 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma 
gereğince yasama organları üyelerinden ku
rulan ve bir milletlerarası tüzel kişinin orga
nı olan veya olmıyan milletlerarası kurullar
da üyelik için yapılacak seçimde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının yüzde 
altmışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisi 
Genel Kurulunca, ve yüzde otuzbeşi kadar 
Cumhuriyet Senatosu üyesi de Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrası ve gerekiyorsa 3 ncü fıkrası uyarınca 
seçilir. 

Bu hallerde de, 1 nci maddenin 4 ncü fık
rası hükmü uygulanır. 

Milletlerarası andlaşma ile kurıdmamış olan 
birliklerde temsilcilik 

MADDE 3. — Bir milletlerarası andlaşma 
ile kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel 
kişi niteliği taşımıyan parlâmetnolararası bir
liklerin toplantılarına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden katılacak temsilciler, bu birlik
lerde ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çerçevesi içinde kurulucak birlik grup
ları tarafından kendi tüzükleri gereğince se
çilir. Birlik grupları, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Bu temsilcilerin seçimlerinde, birlik grup
ları, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısında mevcut siyasi parti gruplarının 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm 
adeletli bir şekilde temsil edilmelerine dikkat 
ederler. 

Bu birlik grupları Millet Meclisi Başkan
lığı ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere il
gili grupun başkanı; o, heyete dâhil değilse 
ikinci başkanı; o da heyete dâhil değilse he
yet üyelerinin aralarından seçecekleri ve Mil
let Meclisi Başkanlığına bildirecekleri birisi 
başkanlık eder. 
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Dosttuk grupları 

MADDE 3. — Yabancı Devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçiyle karşılıklı olarak 
kurulacak dostluk grupları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulunur
lar. Dostluk grupları, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Yabancı parlâmentolara resmî ziyaretler 

MADDE 4. — Yabancı parlâmentolardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çagnlanna uyup uymamak konusunda 
karar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
genel kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki Mec
lis çağrıya uyma kararı verirse, çağnnın kabul 
olunduğu, Millet Meclisi Başkanlığınca usulüne 
göre çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uyulacaksa, çağrılan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi sayısının yüzde alt-
mışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca ve yüzde otuzbeşi kadar Cum
huriyet Senatosu üyesi de Cumhuriyet Sena
tosu Genel' Kurulunca seçilir. 

Bu heyetlere her iki Meclisten Başkandık 
Divanının uygun göreceği, Başkan veya Baş-
kanvekillerinden birer Mşi ile kâtiplerinden 
birer Mşi katılırlar. Heyet Başkanlığı konu
sunda resmî protokol sırasına bakılır. 

Her iki Mecliste seçim 3 ncü fıkraya göre 
heyete katılacak olanların hangi siyasi parti 
gruplarına mensubolduklan dikkate alınarak, 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre 
yapılır. 

Dil Bilgisi 

MADDE 5. — 1 ve 2 nci maddeler gereğin
ce Türkiye Büyük Millet Meclisini milletler
arası toplantılarda temsil edecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin, Fransızca, İn
gilizce veya Almancadan veyahut gitmeleri 
bahis konusu olan memleketin dilinden Dev-

Geçici İ£o. 

Dost hık grupları 

MADDE 4. — Yabancı devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçıyla karşılıklı ola
rak kurulacak dostluk grupları, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette 
bulunurlar. Dostluk grupları, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Bu dostluk grupları Millet Meclisi Başkan
lığı ile yazışma yaparlar. 

MADDE 5. — Kanun teklifinin 4 ncü mad
desi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Dil bilgisi 

MADDE 6. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisinden se
çilerek milletlerarası toplantılara katılacak 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 
PYansızca ve îngilizceden veyahut gitmeleri ba
his konusu olan toplantıda kullanılacak resmî 
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let lisan imtihanını veya bu imtihana mua
dil olduğu Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanlarının karşılıklı ola
rak mutabık kalacakları bir yönetmelikle tes-
bit edilecek imtihanları geçirdiklerini veya
hut diplomalara sahibolduklarmı resmî belge 
ile tevsik etmiş bulunanlar arasından seçilmesi 
gereklidir. 

Yasama meclisleri Başkanlık Divanları, yu-
kardaki fıkra hükmüne aykırı olarak konmuş 
adaylıkları reddederler ve keyfiyeti, Genel Ku- j 
ruhin bilgisine sunarlar. 

Yabancı resmî ziyaretçilerin kabulü I 

MADDE 6. — Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin res
mî davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden 
yabancı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karariyle resmen çağrılan 
parlâmento heyetlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabulü, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısının törenli bir oturu
munda olur. 

1 nci fıkrada bahis konusu resmî davetli
ler, Genel Kurul salonundaki şeref misafir
leri locasında yer alırlar ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi GeneJ Kuruluna hitabetmeleri 
bahis konusu ise, konuşmalarını bu locadan 

* yaparlar,. 
Yukardaki fıkrada bahis konusu olan resmî 

davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise. Genel 
Kurul, kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya vekilini, girişinde ve çıkışında ayak
ta selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağrının yapıl
ması, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel kurullarının ayrı ayrı alacakları çağrı 
kararının; Millet Meclisi Başkanlığı tarafın
dan, çağrılan parlâmentoya usulüne göre bildi
rilmesi suretiyle olur. 

Geçici Ko. 

dillerden birinden Devlet Lisan imtihanını ge
çirdiklerini veya Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanlarının karşılıklı ola
rak mutabık kalarak hazırlıyacakları ve 
Millet Meclisi Başkanlığınca yürürlüğe ko
nacak bir Yönetmelikle tesbit edilecek olan 
belgeleri ibraz etmek suretiyle bu dil
lerden birini bildiklerini tevsik etmiş bulu
nanlar arasından seçilmesi gereklidir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanları, yukardaki fıkra hükmüne ay
kırı olarak konulan adaylıkları reddederler ve 
durumu, Genel Kurulun bilgisine sunarlar. 

Yabancı resmî ziyaretçilerin kabulü 

MADDE 7. — Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin resmî 
davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden yaban
cı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi karariyle resmen çağırılan parlâmen
to heyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısının törenli bir oturumunda olur. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu olan resmî 
davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, Genel 
Kurul, kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya Vekilini, girişinde ve çıkışında ayak
ta selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağınnın yapıl
ması, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurullarının ayrı ayrı olacakları çağrı-
kararınm, Millet Meclisi Başkanlığı tarafın
dan, çağırılan parlâmentoya usulüne göre bil
dirilmesi suretiyle olur. 

• Heyet Başkanlıkları 
MADDE 8. — Bu kanunda bahis konusu he

yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
getirmesini sağlayıcı tedbirleri ahr ve dönüşte, 
heyetin faaliyeti hakkında Millet Meclisi ve 
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Yürürlük tarihi 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 8. — Bu kanunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisi yürütür. 

Geçici Ko. 

Cunıhuriy t Senatosu Başkanlıklarına sunulmak 
üzere bir rapor hazırlarlar. 

T. B. M. M. Binasının Milletlerarası toplantılar
da kullanılması 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binalarının milletlerarası toplantılar için kulla
nılmasına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanları mutabık kalarak izin 
vermeye yetkilidirler. Bu iznin verildiği Millet 
Meclisi Başkanlığınca ilgili mercie yazı ile du
yurulur. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 10. — Kanun teklifinin 7 nci mad
desi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11. 
yürütür. 

Yürütme 

Bu kanunu Yasama Meclisleri 

»«*« 
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