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Sözlü sorular 
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BAŞKAN — Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İstanbul Milletvekillerine kadar yoklama 

yapldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Günde
me başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Elâzığ Millet vekili Nurettin Ardıçoğlu'-
nun, Batı - Almanya'nın Suriye Hükümetinin 
yaptıracağı baraj için 350 milyon marklık kredi 
açması konusundaki gündem dı§ı demeci ve Ma
liye Bakanı Ferid Melen ve Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin'in cevapları 

BAŞKAN — Ardjçoğlu, gündem dışı söz 
talebiniz vardı. Ne hakkındaydı? 

NURETTİN ARDIOOĞLU (Elâzığ) — Bir 
ajans halberi hakkında. Suriye'ye Alman Hükü
metinin 350 milyon marklık: kredi .açtığı hak
kında Hükümetin buna dikkatini çekmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ARDIÇÎOĞLU (Elâzığ) — Muh, 

terem arkadaşlar; dün Türkiye radyolarını din
lemiş olanlar da duymuşlardır; Şam'dan res
men bildirildiğine göre, (Batı - Almanya, Fırat 
nehri üzerinde inşa edilecek baraj için Suri
ye'ye 350 milyon mark; tutarında bir kredi aç
maya karar vermiştir.) şeklinde başlıyam hava
dis, bunun müşterek: tebliğde tesbilt edildiğini, 
müzakerelerin bittiğini ve bu paranın mark ola
rak Suriye'ye Alman Hükümeti tarafından ve
rileceğini, bunun yüzde 3,75 faizle ve 20 sene 
vâde ile olacağını, Suriye'nin de bunu b ilâh ara 
Suriye parası ile ödiyeceğini bildirmektedir. 

Bu halberi öğrendikten sonra, bendeniz çok 
âcil telâkki ettiğim hu mevzu üzerinde Hükü

metin dikkatini Yüksek Meclisin huzurunda 
çekmek: .ihtiyacını bir milletvekili olarak duy
dum. 

Arkadaşlar, maalesef kendi ataletimiz yü
zünden, Türkiye'ye teveccüh etmesi yüzde yüz 
mesalbe'sinde olanı bir krediyi, alâka gösterme
diğimiz, temas etmediğimiz ve ilgilenmediğimiz 
için alamamak durumuna düşmüş ve imkânla
rı bizden çok daha mahdut olan Suriye, resmî 
haberlerden anlaşıldığı üzere 350 milyon mark 
'gibi bir yardım istihsal etmiştir. 

Arkadaşlar, Suriyeliler bu konuda, çalıştı
lar, tehrike şayandırlar. Geçen yıldan beri me
sailerini buna teksif e emiş bulunuyorlar. Ama 
Yükse'k Meclis alâkadar oldu, bir araştırıcı ko
misyon kurularak tahkikat yaptırıldı, Keban 
Barajı meydana çıkarıldı. Keban Barajı mey
dana çıktıktan sonra Almanlarla yapılan temas 
neticesinde Suriye'nin: isteği reddedilmiş Ke
ban Barajımın yapılması hususuna, dönülmüş 
bulunuluyordu. 

Elimde fotokopileri bulunan Alman müte
hassıslarının bu mevzuda vermiş oldukları ra
porlardan balhsetmek istiyorum. Keban Barajı 
mevzuu ortaya çıktıktan sonra Alman müte
hassısları, Suriye'ye bu mevzu için gönderilen 
heyetler Alman Hükümetine verdikleri rapor
larda, Suriye'ye bu yardımın yapılmasının Ke
ban Barajının yapılması karşıısında iktisadi oL 
mıyacağını; çünkü 500 milyon mark gibi büyük 
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bir para yatırmakla Suriye'de 2,5 kilometre 
uzunluğunda bir baraj, 100 bin kilovat saat 
enerji ve 100 bin hektar arazi sulaınıafctaaı îbaş-
ka faıyda temin edilemiyeceğini, ya>ni büyük bir 
para sarf etmekle beraber, neticede büyük bir 
kazanç ve fayda temin edilemiyeceğini, fakat 
buna mukalbil Alman Hükümeti Suriye'yi ikna 
etmek suretiyle, Keban Barajı konusunda Tür-
kiye'tye yardım ettiği takdirde, Ke!ban Barajı
nın yapılma siyle Suriye'de ndhrin akış süratti-
nin 10 misline çıkacağını bellirtmişlerdir. Ayrı
ca Suriye'de bir baraj yapmaya ihtiyaç bulun
madığını, enerji bakımından baraj yapılsa bile, 
100 bin kilovat saatlik bir enerji istihsal: edile
bileceğini, buna mukabil Keban Barajından bir 
milyon kilovat saat kadar bir enerji istihsal 
ediıleibiİeceğini ve Suriye'ye de istediği kadar 
enerji verileceğinden balhsederek, Alman Hükü
metinin Keban Barajının yapılmasına yardım 
etmekle Suriye'nin de ilhtiyaç'larının tamamen 
karşılaınacağmı söylemişler ve bunun üzerine 
Almanlar Suriıye'ye ilgili yardımı yapmaktan 
vazgeçmişlerdir. 

Size bunlardan bahsettikten sonra bir nok-
tajyı da belirteyim ki, arkadaşlar, geçen yıl 
bu mevzmı yine huzurunuza getirmek istedim. 
Geçen Şubat ayında Suriye ile Alman Hükümeti 
bu konu üzerinde müzakerelere girerlerken, ben
deniz, bu kredinin açılmasının mevzuubahis ol
duğu bir sırada bunu Meclise getirmeyi düşün
düm. Türk Hükümetine, Almanların görüşü 
budur, kendileriyle temas etmek niyetinde mi
siniz, dedim. Fakat itiraf edeyim ki, Hükümete 
dahil ve pek sevgili bâzı şahıslar, bâzı arkadaş
lar, «Bu konunun Meclise getirilmesinde fayda 
yoktur, aramızda halledelim, ne lazımsa yapa
lım» şeklinde bize ifadede bulundular ve kendi
leriyle yaptığımız bu konuşmadan sonra biz so
llunuzu geri aldık. Filhakika bu sorumuz üze
rine bâzı temaslar oldu; Hariciyemiz, Allah razı 
olsun, ilgilendi, muhtelif tetkikler yaptı ve te
maslarda bulundu. Suriye ile yaptığı bu te
maslardan sonra bir vesika hazırladı. Bu ve
sikanın bir suretini nota olarak Suriye Hüküme
tine, bir suretini de Alman Elçiliğine gönderdi 
Alman Elçiliği mesele ile çok yakından ilgilen
di, meseleyi tetkik ettiler. Neticede bizim gö
rüşümüzün hakiketen yerinde olduğunu ve za
ten kendi görüşlerininde bu olduğunu ortaya 
koydular. Alman Meclisinde bu mesele bir ay [ 
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kadar evvel görüşüldü. Bizi orada çok esash 
bir şekilde destekliyen ve bir Türk dostu olan 
Dr. Baade, kendisi de Alman Meclisi Üyesidir, 
çıkıp bir konuşma yapmış ve bu konuşmanın 
bir nüshasını da bize göndermiştir. Orada bu 
mevzuu savunmuş ve Snriyeye değil fakat Su-
riyenin de istifade edebileceği Keban Barajına, 
Almanların kredi vermesi konusunu Meclise 
aşağı yukarı kabul ettirmişti. 

Şimdi arkadaşlar, üzerinde durmak istedi
ğim asıl mevzua geliyorum. 

Hükümet olarak, Bayındırlık Bakanlığı ola
rak Keban Barajı plâna alınmış, Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızın içine dahil edilmiştir. Fakat 
arkadaşlar, bu mevzuu Beş Yıllık Plâna alan 
Hükümet acaba bugüne kadar, mesele böyle bir 
seyir takibettiği halde, niçin Alman hükümetiy
le temas etmemiştir? Bu Hükümetimizin kaba
hatidir. Biz bırakıyoruz suriye takip ediyor 
ve bizim alabileceğimiz bir krediyi onlar istih
sal ediyorlar. 

Şimdi, bu vaziyet karşısında ister istemez 
aklıma şunlar geliyor: Kalkınma diyoruz, Beş 
yıllık Plân yapıyoruz, Konsorsiyonı temasları 
yapıyoruz; fakat bu kadar hayatî bir mevzu 
için Alman Hükümetiyle temas imkânını Hükü
metimiz aramıyor. Suriye bizini yarımız kadar 
bir hükümet, kendisi bu parayı istihsale muvaf
fak oluyor. 

Arkadaşlar, çok acıklıdır, biz Keban Bara
jına ayrılan dövizin on aydanberi kâğıdını Ma
liye Bakanlığından Merkez Bankasına yazdıra-
mâmış durumdayız. Mart aymdanberi on ay
dır bu kâğıt Maliye Bakanlığından Merkez Ban
kasına yazılamadı. Ama Suriye'ye 350 milyon 
mark gitti. Bu Suriye için müspet bir şey; 
fakat bizim için çok acıdır. Neden biz bu acı du
ruma düşüyoruz ?. 

Ben Hükümetten rica ediyorum, istirham edi
yorum, bu durum böyle devam ederse kalkınma 
edebiyatından içimizde itminan gelmiyor. Ga
liba kalkınma edebiyatı edebiyatta kalacak. 350 
milyonu Merkez Bankasına gönderemiyorsak 
acaba bu milyarlarca yatırımlar, bu büyük ba
rajlar bu plânla nasıl tahakkuk ettirilecektir? 
Arkadaşlarım itiraf edeyim, içime şüphe düş
mektedir. Hükümetten istirham ediyorum, va
kit geçmiş değildir, çok istirham ediyorum, bu 
hususta arzu ettiğimiz ilgiyi göstersinler. Der
hal, Meclis bu mevzu ile ilgilenmelidir. Alman 
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Hükümeti ve Suriye Hükümeti ile temas edil- | 
melidir. Almanlar da bu krediyi bize vermek I 
istemektedirler. Meseleyi çok yakından takib- I 
etmiş, elinde vesikalar bulunduran bir arkada- I 
şınız olarak bunu ben bilmekteyim; ama Hükü- I 
met de vazifesini yapsın. Bu gibi mühim mev- I 
zulardaki harcamalarda kendisini ataletten kur- I 
tarsm. Bu türlü harcamaların hızlandırılmasın- I 
da ben, milletin ve memleketin refahı için bü- I 
yük fayda görmekteyim. Arkadaşlar, huzurunu- I 
zu işgal ettiğim içm özür dilerim. Hürmetle- I 
rimle. I 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya ce- I 
vap mı vermek istiyorsunuz Sayın Maliye Ba- I 
kanı?.. Buyurun. I 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN — I 
Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı konuşan I 
arkadaşımızın temas ettiği sadece bir mevzua I 
temas etmek isterim. Diğeri de bir gazete hava- I 
dişine dayanıyor. Bu meselenin etraflı bir şe- I 
kilde tahkikinden sonra, Hükümet cevaplarını I 
arz edecektir. I 

Keban Barajı projesi için, 5 milyon lira de- I 
ğerindeki döviz, bir seneden beri Maliye Bakan- I 
lığından Merkez Bankasına transfer için bek- I 
temektedir, dediler. Bahsettikleri mevzuu, dö- I 
vizle alâkalı bir mevzu değildir. Bu mesele, as- I 
Imda, Keban Barajının projesinin yapılabilmesi I 
için ayrılmış olan 5 milyon liralık bir tahsisatla I 
ilgilidir. Bunun projesi yapılmak üzere; bilâ-
hara Â. î. D. yardımlarından yapılmak üzere I 
bir Amerikan firmasına ihale edilmiştir. Bugün I 
için, Maliye Bakanlığınca bir döviz tahsisine 
ihtiyaç bulunmadığını, böylece tavzih ederim. I 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, bir mevzu hakkında konuşmak isti- I 
yorum : I 

BAŞKAN — Hayır, hayır efendim, gündem I 
dışı her ikinizi de konuşturdum. I 

Efendim, gündem dışı konuşmalarımız bitti. I 
Sayın Talât Oğuz'dan ricam.... (Gürültüler, I 
«Bakana da söz ver» sesleri) I 

Efendim, Bakanın söz istemesi gündem dışı 
söz verAıeyi mümkün kılacak mahiyette değil- I 
dir. Sayın Ardıçoğlu bir konuşma yaptı... («Mü- I 
him bir konudur» sesleri) j I 

Pekâlâ, buyurun Sayın Bakan. I 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sa- I 
yın. Ardıçoğlu'nun burada bahis buyurdukları | 
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Keban Barajı meselesi hakkında Büyük Meclisi 
tenvir etmek isterim. 

Keban Barajı ve Çiçeroz Barajının projele
rinin yaptırılması işi, geçen sene bütçesine ko
nuldu ve 5 milyon liralık bir tahsisat ayrıldı. 
Bu da sonradan bir Amerikan firmasına ihale 
edilmiştir. Projenin kısa bir zamanda yapılma
sına çalışılmaktadır. Bunun yapılması işi, benim 
Vekâletime aidolmamakla beraber, yapıcı vekâ
letin benim vazife gördüğüm vekâlet olduğun
dan ; yani, Devlet Su İşleri ile ilgisi bulundu
ğundan, bu mevzuu yakinen takibedilmektedir. 
Elektrik Su İşleri Etüd İdaresi tarafından Çi
çeroz Barajı ile Keban Barajının mukavelena
mesi imza edilmiş ve döviz işi de halledilmiştir. 

İkincisi; Keban Barajı dolayısiyle bir kısım 
alacağımızın Suriyeliler tarafından alınması 
gibi bir vaziyet bahis mevzuu değildir. 1962 se
nesinde Keban Barajı ihale edilmiştir, dış fi
nansmanı temin edilmiştir. İç finansmanı da te
min edilecektir. 

Suriyelilerle 15 gün evvel Ankara'da bir 
konuşma sapılmıştır. Diğer taraftan da Alman'-
larla Hükümetimiz arasındaki müzakereler 
Bonn'da başlıyacaktır. Bu husustaki vazifeliler 
ayrılmış, yola çıkmışlardır. 

Hükümetin bigâne kaldığı yolundaki sayın 
arkadaşımın buyurdukları hassasiyeti yakinen 
biliyorum. Çeşitli vesilelerle bu mevzuu da ken
disiyle konuşmuş ve mutabakata varmış bulu
nuyorum. Onun için Hükümetin geciktiği yo
lundaki iddiaları, biz Hükümet olarak varit 
bulmuyoruz. Keban Barajı yapılacaktır ve bu 
hususta dış krediler temin edilecektir. Bir dev
letin finansman yapması gibi bir mesele bizim 
için bahis konusu değildir. 

Suriye şöyle yapmış, böyle yapmış; ama,, 
şurasını ifade edeyim ki; Türk toprakları için
den çıkan ve büyük bir kısmı Türk toprakları 
içinden geçen Fırat Nehrinin sularından Türk 
vatandaşlarının faydalanması Hükümetin ye
gâne amacıdır. Meclisi Âliye arz ederim, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, zatıâlinizin 
de gündem dışı bir konuşma talepleri var. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Pek kısa süre
cek efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — tçtüzüğün bir 

maddesi hakkında, efendim. 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda, 

memleketin iç ve dış meselelerine aidolan mü
him mevzular görüşülür. İçtüzüğün tatbiki hak
kında, biz sizinle yukarda, bu mevzuu da ko
nuşsak, nasıl olur? (Alkışlar, gülüşmeler) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Peki, öyle ol
sun. 

BAŞKAN — Değil mi efendini, tabiî müsa
ade ederseniz. 

Gündeme başlıyoruz. 

2. — C., Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve 
vazifeleri kanunu teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi. (2/101, 4/150) 

BAŞKAN — C. Senatosu Başkanlığının tez
keresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lût

fi Bozcalı ve yüzkırk arkadaşının vermiş ol
dukları Diyanet İşleri Teşkilât kanun teklifle
rinin, halen Millî Eğitim Komisyonunda oldu
ğu ve buıgüne kadar Meclis gündemine alın
madığına dair 9 .1 .1963 tarihli yazı sureti 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini ve neticesinin bildirilmesi
ni arz ederim. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — İzmir Senatörü Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın önergesini de okutuyorum. 

Ö. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
On ay kadar evvel yüzkırk arkadaşımızla 

birlikte vermiş olduğumuz (Diyanet İşleri 
Teşkilât) Kanunu bugüne kadar Meclis günde
mine alınmamıştır. 

Tüzük hükümleri dairesinde gereken muame
lenin yapılması ve Meclis gündemine alınması
na delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu adına 
konuşacak arkadaş var mı? Arkadaşların ver
dikleri teklif gecikmiştir, gündeme almalarını 
istiyorlar. 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Millî Eği
tim Komisyonu adına konuşmak istiyorum. 

16 .1.1963 C : 1 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA BUR

HAN AKDAĞ (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, Maarif Komisyonu sözcüsü olarak, 
bize Diyanet İşleri hakkında üç teklif geldi. 

Birisi : İhsan Kabadayı ve arkadaşları tara
fından verilmiştir. 

Diğeri : Ömer Lûtfi Bozcalı ve 124 arka
daşı tarafından verilmiştir. 

Üçüncüsü de : Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşı 
tarafından verilmiştir. 

Bu zatların hazırlamış oldukları kanun tek
lifleri vardır. Komisyon olarak 'biz bunların 
müzakeresine geçtik. Hattâ bir alt komisyon da 
teşekkül etti. O zamanın Hükümet temsilcisi 
olan Avni Doğan Bey, bu hususta Hükümetin 
de 'bir teklifi olduğunu ve komisyonda bunun 
diğerleriyle birlikte müzakere edilmesinden fay
da mülâhaza edileceğini ileri sürdüler ve ko
misyondan bir ay mehil istediler. Komisyon 
tarafından bu mehil verildi. Fakat bu arada 
Bakanlıktan ayrıldılar. Halen bu iş Alt Komis
yonda beklemektedir ve Hükümetten gelecek 
kanun tasarısiyle birlikte müzakere edilip Bü
yük Meclitse gönderilecektir. Yoksa komisyon 
bunu tezekkür etmemiş değildir. Biz Hükü
metin teklifini de nazarı dikkate almak için 
Alt Komisyona havale etmiş durumdayız. Bil
gi Ibaikımından arz ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —•• Komisyonun mütalâasını dinle
diniz. 

HASAN AKSAY (Adana) — Bu konuda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda yalnız komisyon 
söz alabilir. 

Komisyonun mütalâasını dinledikten sonra. 
arkadaşımın gündeme alınması teklifini oya 
koyacağım. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Bakanın 
mütalâası yok mu ? 

BAŞKAN — Mütalâası varsa buyursun. 
DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AĞANOĞ-

LU (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; Diya
net İşleri Reisliği gibi çok önemli bir müesse
senin Teşkilât Kanunu, çok taraflı olan ve 
uzun müddet yürürlükte kalacak olan bir ka
nun tasarısı olarak Hükümet tarafından hazır
lanmaktadır. 
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Bu 'başkanlığın (bağlı! 'bulunduğu Devlet 

'Bakanlığında 'bir sene zarfında üç Bakanın 
değlşjmiş olması dolayısiyle bu şekilde gecik
meler ^olmuştur. Halen kanun tasarısına son 
şekil verilmiştir. Gerekçesi 'bugünlerde teksir 
'edilmektedir. Tasarı Hükümet tarafından tet-
Ikik edilip 'bugünlerde Yüksek Meclise sevk edil
mek üzeredir. Milletvekilleri ve senatör arka
daşla omızın ayrı ayrı hazırladıkları tasarılar 
'birtakım görüşleri ihtiva edebilir. Fakat, Yük
sek Meclisin takdir ibuyuracağı üzere, Hükü
met tasarısının daha geniş, daha etraflı ve 
daha esaslı bir tasarı olacağı mülâhazasiyle, 
'hiç değilse 'bu mevzuda 8 - 10 günlük 'bir zaman 
(bahşetmenizi istiıröıam edeceğim. Hükümet ta
sarısı geldikten sonra, diğer tekliflerle birlikte 
'gündeme alınması isalbetli olacaktır. Maruza
tım 'bu kadardır, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, teklife, 1,5 aylık 
mehliıı dolması dolayısiyle gündeme alınması 
teklifine, Komisyon ve Hükümet, tasarının gel
mesine kadar beklenmesi mucip sebebiyle işti
rak etmezler. Gündeme alınmasını teklif eden 
önergeyi olarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Karacabey ilçesi Sarıl)ey İslâm köyü 
Hane 88, Cilt 32 ve Sayfa 187 de nüfusa kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun Hane 5, Cilt 25 ve 
Sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiye-
oğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm, ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resinin ger iv er ilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/233, 3/470) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 . 3 . 1962 tarihli ve 5/4-1249 sa
yılı yazımıza; 

ölüm cezasına hükümlü Kerim Özkan ile 
Hasan Güney haklarında olup hükümlülerden 
Kerim Özkan'ın karar tashihi talebi dolayısiy
le dosyanın incelenmesi iktiza edeceğinden adı 
geçenlere ait mahkûmiyet dosyasının iade edil
mesi Adalet Bakanlığının .11 . 1 . 1963 tarihli 
ve 1088 sayılı yaziyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

ismet înönü 

16 .1 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Gündemde olduğu için gerive-

rilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

4. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu ile 
İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Ichizmet Kanununun 69 
ve 70 nci maddelerinin (a) bentlerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin geriverilmesi 
hakkında önergesi (4/151, 2/354) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
211 sayılı Türık Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanununun 69 (A) ve 70 nci maddesinin (a) 
bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifimi
zin geriverilmesine müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederiz. 

Ordu İstanbul 
İzzettin Ağaoğlu Hilmi Oben 

BAŞKAN — Kanun teklifi usulen gerivcril-
miştir. 

5. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay 
ile Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazifele
rine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 1943 ta
rih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin geriverilmesi 
hakkında önergesi (4/152, 2/359) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine da

ir 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifimizin geriverilmeşini 
arz ve rica ederiz. 

Çanakkale Kastamonu 
A. Nihat Akay 1. Hakkı Yılanhoğlu 

BAŞKAN — Kanun teklifi geriverilmiştir. 

6. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, Or
man Genel Müdürlüğü Tetkik İstişare Kurulu 
Âzalığı ile Teftiş Heyeti Merkez Müfettişliğine 
yapılan tâyinlere dair Tarım Bakanından olan 
sözlü soru önergesini geri istediğine dair öner
gesi (6/516), (4/154). 
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BAŞKAN — Efendim, bu talep gündemde 

yok; fakat sunuşlar meyanmda olmak üzere, 
elimizin altında bulunuyor. Gündemde olma
dığı için, önergeyi huzurunuzda okutturup, ge-
rivereeeğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 . 1 . 1963 tarihinde Tarım Bakanlığına 

5. - SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan Meh
met Baydur'un vazifesine devamda bir sakınca 
görülüp görülmediğine dair soru önergesi ve Dış
işleri Bakam Feridun Cemal Erkin'in sözlü ce
vabı (6/426) 

< BAŞKAN -— Sayın Bertan, buradalar .mı? 
Burada. Sayın Dışişleri Bakam ... Buradalar. 
Soruyu okutturuyorum. 

4 . 10 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Dışişleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsa
adelerini arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mahmut Rıza Bertan 

1. Hakkında Meclis soruşturması açıl
masına karar verilen Bonn Büyükelçimiz Meh
met Baydur'un vazifesine devamında, devlet
lerarası münasebeti bakımından bir mahzur gö
rülmemekte midir? 

2. Bu gibi hallerde devletler hukukun
da cari olan teamül nedir 

3. Meclis soruşturması açıldıktan sonra, 
Bonn Büyükelçimiz, Federal Alman Hükü
meti nezdinde, normal bir elçi muamelesi gör
mekte midir? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Muhterem arkadaşlarım. Bonn Bü
yükelçisi Mehmet Baydur, Ticaret Bakanlı
ğı sırasındaki bir fiilinden dolayı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, 6 Temmuz 1962 ta-

16 . 1 .1963 O : 1 
tevcih ettiğim sözlü sorumu geri alıyorum. Ge
reğinin ifasmı saygılarımla talebederim. 

Artvin 
Nihat Ata 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz: 

VE CEVAPLAR 

I rih ve 17 sayılı kararı ile Anaj^asanm 90 ııcı 
maddesi gereğince, Yüce Divana sevk cdil-
miştii'. 

Mehmet Baydur'un Yüce Divana şevkini 
gerektiren fiilî, büyükelçilik görevi ile ilgili 
bulunmadığından ve görevi, başlangıçta mu
hakemesinin ihzarı seyrine her hangi bir şe
kilde engel olmadığından, kendisinin Batı 
•memleketlerinde mümasil hallerde takibedilen 
teamüle uyularak, büyükelçilik görevinden 
derhal geri alınması lüzumlu görülmemiş, bu 
huısusta bir karar alınması, muhakamesinin 
başlamasına talik edilmişti. 

Bir müddet sonra, muhakeme safhasının 
yaklaştığı jlüşüncesi ile, Mehmet Baydur mer
keze çağırılmıştır. Kendisi Ekimden beri An
kara'dadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bertan. 
MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 

I Muhterem arkadaşlar; sözlü sorumuzun ta
rihi 4 Ekim... Üstünden üç buçuk ay bir za
man geçmiş bulunuyor. Bu kürsüden birçok 
arkadaşlarımız sözlü soruların böyle sürün
cemede bırakılmasının mahzurlarını arz ve 
izah ettiler ve meselelerin aktüalitesini kay
bettiğini de ilâve ettiler. Fakat bizim, sözlü 
sorumuzla huzurunuza getirdiğimiz mesele 
hiçbir zaman önemini kaybetmez. Üçbuçuk ay 
değil, aradan üçbuçuk sene de geçse aynı öne-

I mini muhafaza eder. 
Peşinen şunu arz etmek isterim ki, sözlü 

sorumuzun Mehmet Baydur'un şahsiyeti ile 
hiçbir alâkası yoktur. Mehmet Baydur, Sayın 
Bakanın buyurduğu gibi, daha evvelki Ba
kanlığı sırasındaki bir fiilinden dolayı Yüce 
Divana verilmiş bulu nm akta dır. Ben, ken-
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dileri söylememiş olsa, bunu dahi mevzuüba-
his etmiy e çektim. Hiçbir alâkası yoktur bi
zim mevzuumuzla. Bizim ele almak istediği
miz mesele, Hükümetin tutumudur. Hükümet 
denince tabiatıyla Dışişleri Bakanı, Başbakan 
ve dolayısiyle 'bu işle meşgul olan başka şahıs
lar varsa onlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; şahsiyeti ne ka
dar kıymetli olursa olsun, hariçteki temsil kaa-
'biliyeti ne kadar üstün bulunursa bulunsun, 
(hakkımda, Türk Milletini .temsilen B. M. M. ta
rafından Yüce Divana sevk kararı verilmiş 
olan 'bir elçi, 'bir büyükelçi, dış memleketlerde, 
bilhassa iB'onn gibi dünyanın sayılı memlelk'et-
lerindem birinde, - o memleket ki, orada, ma
lî, sosyal ve iktisadi durum, her an masa üze
rindedir. - Böyle bir memlekette vazifeye de
vam edemez. 

Efendim, etse ne olur?....Sizlere peşinen arz 
edeyim ki, Mehmet Baydur, ne kadar kıymetli 
olursa olsun, Bonn'da memleketimizi temsil 
edecek kendisinden başka kimse yok mudur? 
'Sonra kendisi 'hariciyeci de değildir. Sayın 
Bakan, Dışişleri Bakanlığını deruhte etmeye 
'başladıkları zaman, ilk sözleri şu olmuştu: De
vamlı olarak sefirliklerin 've hariciye memur
luklarının meslekten yetişmiş kıymetli şahıslar 
tarafından tedvir •edileceğini ve hassaten bu
nun üzerinde duracaklarını beyan etmişlerdi. 

Mehmet Baydur, Yıüce Divana sevk edil
miştir; kendileri kıymetli "ve temiz 'bir insan
dır. Yüce Divan kararını, verir. Fakat Türk 
Milletini temsil eden Büyük Millet Meclisi bu 
şahıs hakkında karar alıyor ve Meclisin em
rinde çalışan Hükümet, Meclisin böyle bir ka
rar almasına rağmen bu şahsın Bonn Büyükel
çiliğinde devam ettirilmesinde bir mahzur gör
müyor.. Sebep nedir acaba, izahını bulamayız. 
Bakanın verdiği cevap birkaç kelimeden iba
rettir. Bunun hiçbir zaman 'bendenizi tatmik 
etmediği gibi Yüksek Meclisinizi de tatmin 
ettiğini zannetmiyorum. 

Bugün Mehmet Baydur Büyükelçilikten çe
kilmiş midir, yoksa mahkeme sonuna kadar 
merkeze mi celbedilmiştir? Bu -zat 7 - 8 aydan 
beri müteaddit defalar Ankara'ya gelmiş, 
aylarca kalmıştır. 1 500 - 2 000 dolar maaş 
alan 'bu zatın orada kendisine ihtiyaç yok mu
dur? 
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Devletin büyük, malî ve iktisadi meselele

rinin konuşulduğu Bonn'da kıymetli bir kefi
rimizin -bulunm-asma 'lüzum görmüyorlar mı? 
Buna temas etmiyorlar. Bunun hiçbir zaman 
affedilecek tarafını heri 'görmüyorum. 

Hariciyenin belki aynı kıymette birçok .me
murdan, safirleri vardır, gönderirler. Mehmet 
Baydur Bey de înşaallah Yüce Divandan te
mime çıkar da vazifesinin başına gider. Fakat 
madem 'ki Yüce Divandadır, bir insan ne ka
dar temiz olursa olsun, Yüce Divana sevk edil
diği için hakkında 'bâzı düşünceler uyanır. 
Bonn'da da T. B. M. M. tarafından muhake
mesine karar verilen bir şalhıs hakkında ufa
cık da olsa bir istifham mevcuttur. Bu yüzden 
'böyle bir şahısla karşı karşıya geçip kolaylık
la görüşme yapamazlar. Yapılsa dahi tam bir 
emniyet ve itimat münasebeti içinde yapılamaz. 
Orada bir büyükelçi mevcut değil midir? Mu
hakemesi ne kadar devam edecektir? Almakta 
olduğu 1 500 - 2 000 doları almakta devam ede
cek midir? O yapamıyacaksa 'bu vazifeyi kim 
yapacaktır? Müsteşar, başkâtipler falan var
dır ama bunlar .meseleyi temin ötmezler. Eğer 
ikinci derece memurlarla hu iş yapılabilseydi 
o zaman bir büyükelçiye lüzum kalmazdı. Bun
lar değilse bile, Dışişleri Bakanlığını tasarru
fundan dolayı ihmalkâr veyahut da taraf tu
tar görüyoruz. Bunu huzurunuzda arz etmeyi 
bir va-zife bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Muhterem arkadaşlar, bir defa 
bir hatayı tashih etmek isterim: Mehmet 
Baydur, çok kıymetli bir hariciye mensubu
dur. Ben Wa.s,hıington'da Büyükelçi 'olarak bu
lunduğum sırada benim kıymetli bir yardım
cım olarak müsteşarlık etmiştir. 

İkinci nokta; Federal Almanya Hükümeti
nin Ankara'daki sabık Büyükelçisi kendiliğin
den bana gelerek, (Mekmet Baydur'un temsil 
sıfatının katiyyen mııhtel olmadığını ifade et
miştir. 

Temsil variyetine de Paris'te şahid oldum; 
Federal Alman Hükümeti de aynı tutumu itti-
kaz etmiştir. Yani Büyükelçisinin vazifesi, di
van kararı nihayetine kadar muhafaza edil
miştir. 
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Dördüncü nokta; Mehmet Baydur memle

kette bulunduğu için dolar üzerinden maaş al
mamaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın, Sükaıı, izinden döndü
ler mi l . . («Dönmedi» sesleri) Gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

3. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Rüşjtü özal, buradalar 
mı ... (Yok, sesleri) İkinci defa bulunmadık
ları için soruları düşmüştür. 

4. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlard
ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı llyas Seçkin'in sözlü cevabı (6/451) 

BAŞKAN —.Sayın Cağlar?... Burada. Sa
yın Bakan;... Burada. 

Soruyu okutuyorum. 

22 .10 .1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

.1. Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen 
Alaşehir Çayının ıslahı ameliyesine hangi tarih
te başlanmış ve hizmetin başlamış olduğu ta
rihten bu yana. ne miktar para sarf edilmiş
tir? 

2. Tanzim edilmek üzere bulunan 1963 yılı 
bütçesinde alâkalı dairesi bahis konusu Sarıgöl -
Alaşehir çaıyı ve yan derelerinin ıslahını devam, 
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için tahsisat teklifinde bulunmuş mudur, bu
lundu ise mikltar nedir? 

3. Alaşehir Derbent çayı üzerinde yapıl
ması kararlaşmış bulunan Avşar Sulama Bara
jının inşaatına ne zaman başlanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Manisa Mil
letvekili Sayın Süleyman Çağlar tarafından ve
rilen sözlü soru önergesine hazırlanan cevap 
aşağıda sunulmuştur : 

1. Sarıgöl ve Alaşehir ovasından geçen 
Alaşehir çayının ıslahına 30.9.1953 tarihinde 
•başlanmış, olup 1 nci ve 2 nei kısım inşaatlarla 
emaneten yaptırılmakta olan taşkın tahribatı
nın önlenmesi işlerine, başlangıç tarihinden iti
baren şimdiye kadar 14 570 625 T.L. sarf edil
miştir. 

2. Alaşehir projesi 5 yıllık plânda mevcud-
olup, proje sahasında taşkınların önlenmesi ve 
inşa edilecek barajlarda toplanacak su ile sula
ma yapılması için gereken tesislerin inşasına 
1963 ve mütaakıp senelerde devam edilecektir. 

1963 yılında Alaşehir deresi membamda top
rak muhafaza tedbirlerinin alınması ile Alaşe
hir deresi yatağının kifayetsiz kesimlerinin ıs
lahı işine devam edilecek, ayrıca bu projenin 
unsuru olan Buldan Barajının inşaatına başla
nacaktır. 

Bu maksatla yukarda belirtilen işler için 
1963 yılında 700 000 T.L. sı tahsisi düşünül
mektedir. 

3. Avşar Barajının inşasına Buldan Bara
jından sonra girişilmesi uygun mütalâa edil
mektedir. 

Bilginize arz olunur. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlar; Vekil Beyefendiye cevapların
dan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bahis konusu Sarı
göl - Alaşehir çayı için, Sayın Vekilin de ifade 
ettikleri gibi, 1953 yılında başlayıp, bugüne ka
dar 14 milyon lira sarf edilmiştir, bu 14 milyon 
lira ile de inşaatının ancak yarısına getirilebil
miştir. Yukardan itibaren yan derelerin de ka-
nalize edilmeleri suretiyle, Alaşehir çayı ova
sının tam ortasında bırakılmış ve 1960 yılında o 
tarafta da mütemadiyen tahribatına devam et-
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inektedir. Vekil Bey, 7 yüzbiıı lira kadar bir pa
ranın tahsis edilebileceğini beyan buyurdular. 
'Bundan ancak bendeniz üzüntü duymaktayım. 
Çünkü bu çayın tamamen ikmal edilmesi için 
on •milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 700 bin 
liralık bir paranın tahsis edilmesi ile işler sürün
cemede kalacak demektir. 

Alaşehir ovası tamamen ortada; yukarda 
toplanmış olan yan derelerin suları, mütaaddit 
istikametlerden akan çaylar bu kanala doğru 
ovanın üstüne gelince zaten mecrası kalmıyan 
çay ovayı tamamen tahribetmektedir. Hattâ bu 
sene yağmurların erken gelmesi sebebiyle va
tandaşlar pamuk tarlalarındaki pamuklarını 
toplamak imkânını bulamamışlardır. Ve bu se
beple yalnız Alaşehir ovasmdaki pamukların 
toplanmaması keyfiyetinden mütevellit zarar 5 
milyon lira civarındadır. 

700 000 lira gibi bir paranın tahsisi, biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, ancak işin sürüncemede 
kalmasına sebcbolacaktır. Sayın Vekilden, bu 
miktarın hiç olmazsa iki misline tamamlanabi
lecek şekilde bir meblâğa çıkarılması için gay
retlerini o mıntaka halkı: için sarf etmesini, 
bir defa daha huzurunuzda istirham etmeyi va
zife biliyorum. 

Avşar sulama projesinin 5 yıllık plâna dâ
hil olup olmadığını burada sormuş değilim. Fa
kat ne zaman başlanacağına dair soruma sarih 
bir cevap alamadım. Bu barajın yapılmasiyle 
80 bin dönüm arazi sulanacaktır. Ve keşif be
deli 112 milyon lira civarındadır. 

Avşar sulama barajı, Sarıgöl ve Alaşehir ka
zalarının hayati bir hizmetini taşıyacaktır. Bu 
hususta daha sarih bir cevap versinler; böyle
likle bu mıntaka halkını memnun etmiş olur. 
lar. Mâruzâtım bundan ibarettir. Sayın Vekil
den sarih ve daha tatmin edici cevaplarını bek-
1 iy orıım. 

BAŞKAN" - - Soru cevaplandırılmıştır. 

5. Kırşehir Milletvekili JI alil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
oelun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Mehmet Izmen'in sözlü cevabı (6/457) 

BAŞKAN •— Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada Tarım Bakanı buradalar. Soruyu okutuyo
rum . 
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5 Kasını 1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Ankara'nın 80 kilometre Kuzeyinde İst an-

bul yolu üzerinde Kızılcahamam ismi ile mâruf 
şirin bir ilçesi vardır. Bu ilçe, çam ormanları ile 
bezenmiş ve aynı zamanda sıcak su kaplıcaları 
bulunan turistik bir ilçedir. 

2. İlçenin yeşil çam ormanlarını korumak 
için İşletme Müdürlüğü bu ilçenin içinde kurul
muştur. Her türlü tedbirleri alacak ve halkın ih
tiyacını karşılıyaeak bir durumdadır. Böyle oldu
ğu halde bu ilçede kışlık odun ihtiyacını temin 
edecek bir depo yoktur. 

Kaçak olarak ilçeye civardan gelen bir mer
kep yükü yaş odun ise 7 - 8 liraya satılmaktadır. 
Bu durum bilhassa fakir ve sefil halkımızı mağ
dur düşürmektedir. Orınan içinde ve civarında 
yaşıyan insanların kışlık odun ihtiyaçlarını ka
nuni yollardan temin etmeleri bir zarurettir. Du
rum böyle olduğu halde bugünlerde ilçede odun 
yoktur. İlce halkı kışlık odun ihtiyacını halen te
min edememiştir. 

Sayın Tarım Bakanı bu durumu halletmek ve 
halkın ihtiyacını temin edebilmek için ne gibi bir 
tedbir düşünmektedir? Sözlü olarak cevap verme
sini rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Özmen 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (O. Se

natosu Giresun Üyesi) — Kırşehir Milletvekili 
Sayın Halil Özmen'in sorularına arzı cevabedi-
yorum. 

1. Kızılcahamam işletmesinde gerek geçen se
ne ve gerekse bu sene yakacak sıkıntısı bahis mev
zuu olmamıştır. Ve Kızılcahamam, işletmesi de
polarında merkez ilçeye, yani Kızılcahamam İl
çesi ihtiyacına verilmek üzere 5 . 12 . 1962 ta
rihinde 733 ton odun mevcuttu. Kızılcahamam 
merkezinde işletme arsası içerisinde odun deposu 
mevcudolup halen 70 ton odun vardır. 

2. Kızılcahamam isletmesine bağlı depolarda 
daimî olarak çam odunu mevcudolup, bilhassa Kı
zılcahamam halkı ihtiyacı göz önünde bulunduru
larak yaz mevsimi müddetince de odunlar depoda 
bekletilmek suretiyle evsafını kaybetmeye yüz 
tutmuş ve 30 ton odun fiyat indirimine tabi tut
tu! arak tonu 25 lira üzerinden satışa arz edilmiş
tir. 
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3. Kızılcahamam ilçesi halkı çam odununa 

rağbet göstermediğinden ve bu işletmedeki or
manların çam ormanı olmasından yapraklı odun 
istihsali de mümkün olamadığı için halk ihtiya
cını karşılamak maksadiyle geçen sene olduğu gibi 
bu sene de 200 ton yapraklı odun Bolu Başmü
dürlüğünden Kızılcahamam Belediyesi emrine 
tahsis ve naklettirilmek suretiyle satışa arz edil
miş ve halen de Belediye, deposunda 48 ton yap
raklı odun mevcudu vardır. Depoda satış yapıl
maktadır. 

4. Kızılcahamam mıııtakasında büyük çapta 
ağaçlama ve toprak muhafaza tedbirleri alınmak
tadır. Bu yerlerden çıkan imar kesimi artıkları 
Orman Kanununun 31 ve 34 ncü maddelerine gö
re köylü zati ve pazar satışı ihtiyacına verilmekte 
olup Kızılcahamam kasabası içerisinde merkep 
yükü olarak satılan odunların Orman Kanunu 
hükümlerine uygun olarak köylülere verilen pa
zar satışı odunlarından ibaret bulunduğunu ve 
bunun miktarının da istihsal ve ihtiyaca göre de
ğişmekle beraber mahdut bulunduğunu ve bele
diyece halka satılan doğranmış odunların tonu
nun 85 lirayı geçmediğini, İşletme Müdürlüğü
nün halk ihtiyacının giderilmesinde esasen kâr 
gözetmediğini ve belediyece tesbit edilen bedel 
üzerinde bir satış yapılmadığını ve Kızılcahamam 
ilçesi mahrukat ihtiyacının mevcut mevzuat dâ
hilinde yürütülmekte olduğunu arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN —- Buyurun, soru sahibi. 
HALİL ÖZMKN (Kırşehir) — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlarım; Tarım Bakanı ar
kadaşımızın bu mevzu üzerinde vermiş oldukları 
izahata teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, milletvekilleri halka ne 
kadar yaklaşırsa o kadar faydalı oluyorlar. Sözlü 
sorumu vermek için, İşletme Müdürlüğü nezdin-
de ve Oamlıdere'de bâzı incelemelerde bulundum. 

Muhterem arkadaşlarım, Kızılcahamam kaza
mız, Ankara'nın pek yakın bir mesafesinde gayet 
şirin bir kazamızdır. Hatırlarsınız orada millî bir 
parkımız vardır. Ormanlar içinde kurulmuştur. 
Yaz günlerinde mesire yeri olmaktadır. Binaen
aleyh, Kızılcahamam'a, İlkbaharda, Sonbaharda 
ve yaz ortasında her zaman gidip serinliyebilir-
siniz. ' 

İşte ben de Kızılcahamam ve Çanıkoru'yu 
tetkiklerim sırasında, halkın böyle bir ihtiyaç 
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içinde olduğunu bizzat, tesbit etmiş bulunuyo-
rıım. Muhterem Vekil arkadaşım tonlarla odu
nun olduğunu söylediler. Bahsettikleri bu ton
larla odunlar, 'benim tetkik ve incelemelerim
den sonra hazırlanınıştır. Ben, tetkiklerimi, 
tesbitlerini ezbere ve uydurma olarak yapmış 
değilim; (bizzat 'mahallinde gördüm ve tesbit 
ettim. 

Hattâ öylemek istemezdim, ama yüksek hu
zurunuzda bunu söylemeyi !bir borç biliyorum. 
Muhterem arkadaşımızı ikaz etmek bakımından, 
Hükümetin bir üyesi olarak kendilerini ikaz 
etmek bakımından söylemiye ••m e obur 'bulunu
yorum arkadaşlar. 

Muhterem. arkadaşlarım, Kızılcahamam 'da 
İşletme Müdürlüğü vardır. İşletme Müdürlüğü
nün mesirelik yerleri, yatacak lojmanları, ev
leri, jipleri, her şeyleri vardır; hizmetkârları, 
müstahdemleri vardır. Orası muazzam, başlıba-
şına Devlet içinde 'bir Devlettir. Arkadaşım, da 
izah ettiler ki, «İşletime Müdürlüğü nezdinde 
Kızılcahamam'dan ve Çamliıdere'den temin edi
lecek odun mevcuttur.» Ama. nereden gelmekte
dir? Bu odunlar arkadaşımın buyurduklar] 
veçhile Bolu ormanlarından gelmekte, bir de 
benim incelemelerine göre, Zonguldak'ın Dev
rek kazasından Kızılcahamam İşletmesine odun 
gelmektedir a ricada şiarı m. Yani, biz odun mem
baına odun taşıyoruz. 

Peki, nasıl geliyor bu odunlar ve bizde na
sıl tetkik 'konusu yapılıyor? 

Arkadaşlarım, yıllarca emek verdiğim or
manlardan odunun İşletme Müdürlüğü tara
fından nasıl temin edilmesi gerektiğini söyle
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Millî 
servetimiz olan ormanların heder olduğunu bi
lerek şunu arz etmek istiyorum : Kızılcahamam 
ve Oamlıderc ormanlarımız çok iyi yetişmiş, 
•balta girmemiş ormanlarımızdır. Bunların için
de yüzlerce ton düşük, kurumuş ağaç mevcut
tur. Kesilmiş pek çok ağaçlar vardır. Bunla
rın ömürleri geçmiş, ormanın içinde yaprakla
rı dökülmüş, kuru vaziyette olduğu yere düş
müştür. Yalnız buralarda yol yoktur, yol ya
pılmamıştır. İşletmemiz ancak bina yapmayı 
öğrenmiştir, kendi ihtiyaçlarını temin etmeyi 
öğrenmiştir; birin yerine iki, ikinin yerine üç 
yapmıştır, yol yapmamıştır. Hattâ Oamlıdere'
de bir horul meydana getirmiş ve içine kâşane-
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leı* yapılmıştır; bu suretle milletin milyonlar
ca parası lüzumsuz yere harcanmıştır. 

Hepinize arz ediyorum, tecessüs sahibi in
sanlarsınız, milletvekillerisiniz, milletin reyle
rini alarak buraya gelmişsiniz. Lütfen Çamko-
t u'ya gidiniz ve tetkik ediniz, göreceksiniz ki 
orada kâşaneler yapılmıştır. 

Arkadaşlar, işte bunlar yapılırken, 'bu ihti
yaçlar temin edilirJken Kızılcahamam'ın sefil 
ve perişan halikının yakacak ihtiyaçları düşü
nülmemiştir. Arkadaşlar, Ankara'mızın kenar 
mahallelerini bir kere tetkik ederseniz, elle
rinde birer terazi, yoğurt satmakla, sebze sat
makla meşgul olan insanlara tesadüf edersiniz. 
Bunlara kim. olduklarımı sorarsanız «Kızılca-
hamaım'ın filân köyündenim» der. Çünkü or
man mıntakası okluğu için, ormanın içinde ya
şadıkları için maddi ihtiyaçlarını, günlük ihti
yaçlarını, çocuklarının ekmeğini temin etmek
ten âcizdirler. Onun için Ankara sokaklarında 
her gün sebze satmakla meşguldürler. 

İşte biz Devlet olarak, Tarım Bakanı ola
rak höyle bir- durumdaki halkın ihtiyaçlarını 
düşünmüyoruz. Onların günlük ihtiyaçlarını 
temin etmiyoruz. Ancak, Oaımkoru ormanlarını 
yaknıaklu, meşgulüz. Tarım Bakanı arkadaşı
mız teşkilâtına emir versinler; Kızılcahamam. 
ve aynı zamanda Oam'l içlere'deki balta girme
miş ormanlarımızın içine yol yapılsın ve kam
yonla oraya kadar gidileib ilsin. Böylece işlet
me Müdürlüğü buradaki düşük ağaçları eelb-
etsin. Oelbettikten sonra bunları kıydırsın, 
halkın ihtiyacına >arz etsinler. 

Arkadaşlar, Zonguldak vilâyetinin Devrek 
kazasından Kızılcahamam'a ve Ça.mlıdere'ye 
celbedilen kayın ve köknar ağacının tonu kaç 
liraya, satılmaktadır biliyor musunuz1? 90 lira
ya, kendilerinin buyurdukları şekilde 105 li
raya. 

Arkadaşlar, çam ormanlarının içinde yadsı
yan Kızılcahamam halkı çam odunlarını kaç 
liraya almaktadır"? Tonunu 70 liraya »atınal
nı aktadır. 

Arkadaşım dediler ki, «bunları herkes iste
diği şekilde satmalabilir.» Hayır arkadaşlar; 
Oamlıdere'de olsun, Kızılcahamam'da olsun 
bugün orman içinde yaşıyan, ormanın bekçiliği
ni yapan bir vatandaş, hiçbir zaman 80 lira, 70 
lira, 90 lira vererek ormanın çam ağacını satm-
alamaz. Biz gerçekleri göremezsek, sizlere söy-
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lemezsek o zaman vazifemizi yapmamış oluruz. 
Binaenaleyh, Tarım Bakanı teşkilâtına emir 
versin de Devrekten odun getirilmesin, Bolu'-
daıı kömür getirilmesin. Buna lüzum yoktur ar
kadaşlar. Bizzat ormanın içindeki kurumuş 
ağaçlar celbedileeek, kıyılacak ve bunlar halkı
mızın ihtiyacını temin edebilecektir, arkadaşlar. 

Bir hususu daha söylemeden geçemiyeeeğim 
arkadaşlarım. Halkın dileklerini dile getirmek 
bizim vazifemizdir. Bu söyliyeeeğimi kendileri 
tahkik edip, olup olmadığını bize söyliyebilir-
ler. 

Aynı kazada bulunduğum bir günde kahve
deki topluluktan bir tanesi bana şöyle söyledi: 
«Halil Bey, Orman İşletme Müdürlüğü, memur
larına tonu 50 liradan, meşe odunları dağıtır, 
bize çanı ağaçlarının odunlarını tonu 80-90 li
raya verir. Buna Allah razı olur mu?» dedi. 

Ben öyle zannediyorum ki, bizim teşkilâtı
mızda, zihniyetimizde, Hükümetimizde hâlâ iki
lik vardır. Memuru kayırmak gibi bir şey var 
ise, ben buna katılmıyorum. Bugünkü demokra
tik rejim ve Anayasa karşısında katiyen böyle 
bir şey olmasın. 

Biz Hükümeti milletvekili olarak ikaz edi
yoruz. Hiçbir, zaman böyle bir şey beklemiyo
ruz. Arkadaşım ne kadar teşkilâtını iyi idare 
ederse, ben gittiğim zaman orada her şeyi gü
zel, yerli yerinde görürsem kendilerine teşek
kür ederim. 

Kendileri ile tohumluk meselesini bizzat za
manında. konuştuk, görüştük. Az da olsa faydalı 
oldu ki, bu sene tohumluk zamanında verildi. 
Kendilerine teşekkür etmiştim. 

Teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARTM BAKANT MEHMET ÎZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaşı
mızın, hakkımızdaki iyi temennilerine teşekkür 
ederim. 

Biraz evvel arz ettiğim üzere, Kızılcahamam 
halkının, yani merkez kaza halkının, ihtiyacı, 
Kızılcahamam mıntakasında yetişen ağaçlardan 
kesilmiş olan çam odunlariyle karşılanmıştır. 
Depolarda mevcuttur. Bunları ve rakamları al
dığımız malûmata istinaden arz etmiştim. Kızıl
cahamam halkı kendi rnıntakalarmdan temin 
edilen çam odununa rağbet etmediği için, rağ
bet ettiği odun cinsini, civar işletmelerden, Bo-
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önerge 

7. — Devlet Bakanı Raif Aybar'tn, 5602 sa
yılı Tapulama lamın tasansınm İçişleri, Adalet 
ve Bütçe komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesi hak
kındaki önergesi (1/211), (4/154) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yürürlükte bulunan 5602 sayılı Tapulama 

Kanunu, tatbikatı ağırlaştıran hükümlerini 
tadil ve bu kanunda görülen boşlukları gider-
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lu'dan temin etmek üzere hazırlığımızı yaptığı
mızı ve tertiplendiğimizi de ilâve etmiştim. 

Kızılcahamam ormanlarının, bizim bildiği
miz, işletilmemiş ve el dokunulmamış tarafı 
yoktur. Harabolmuş ormanlarımızdandır. 

Kâşane mevzuuna gelince : Bizim bildiğimiz 
Kızılcahamam'da işletme ihtiyaçları için ağaç 
karkastan yapılmış binalar vardır. îşin kâşane 
tarafını bendeniz bilmiyorum. 

Farklı fiyatla odun verildiği iddialarına ge
lince: Devlet işletmelerinde verilecek odunların 
fiyatı ve usulü Orman Kanunu hükümlerine gö
re tesbit edilmiştir. Bunun dışında her hangi 
bir şekilde kanuna aykırı veya farklı yapılmış 
bir muamele varsa, durumu tetkik etmek üzere 
not alınış bulunuyorum, tlâveten arz ederim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Geçici bir komisyon teşkiline dai 
var, okunacaktır. 
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inek malksadiylç hazırlanmış bulunan «Tapula
ma kanun tasarısı». Başbakanlığın 8.6.1962 gün 
ve 71/110-1770 sayılı yazılariyle Yüksek Baş
kanlığınıza sunulmuş ve İçişleri Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro^ Genel Müdürlüğünün beş 
yıllık plânda yer alan hizmetlerinin tahakkuku 
için tavsiye edilen tedbirler arasında mevzuat
taki gerekli değişikliklere ehemmiyetle işaret 
olunmuştur. 

1963 yılı kadastro ve tapudama hizmetlerini 
aksamadan yürütmek ve plâna bağlı programla
rın tahakkukunu sağlamak amaciyle İçişleri 
Komisyonunda henüz müzakeresine başlanma
mış bulunan «Tapulama kanun tasarısının» İç
işleri, Adalet ve Bütçe komisyonları üyelerin
den kurulu, geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne Millet Meclisinin müsaade ve muvafakatini 
arz ve istirham ederim. 

Devlet Bakam 
Raif Aybar 

BAŞKAN — Efendim, tasarının İçişleri, Ada
let ve Bütçe komisyonlarından geçici bir ko
misyonda müzakere edilmesi hakkındaki öner
geyi dinlemiş bulunuyorsunuz. Mevzuubahis ta
sarının geçici bir komisyonda müzakere edilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonlarından 3 
er kişi alınarak geçici bir komisyon kurulmasını 
da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

L — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun 6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu rapo
ru, (1/275) (S. Sayısı : 248) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresi sırasın
da tashih edilmek üzere komisyon tasarıyı iste
miş ve komisyona geri vermiştir. Şimdi komis
yon bu maddeyi yeniden tedvin etmiş ve getir
miştir. 

Evvelâ komisyon raporunu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

(1)24.8 S. Sayılı basmayazı 26 . 11 . 1962 tu~ 
rihli 22 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — önergelerin ışığı altında, yeni
den tedvin olunan 1 nci maddeyi okutuyorum : 

4792 sayılı tşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

İşçi Sigortaları Kurumunun yıllık kadroları 
toplamının % 1 ini aşmamak üzere bir kısım, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yapıla
cak inceleme, araştırma, teftiş ve kontrollerde 
kullanılacak personele tahsis olunur. 

Bu kadrolarda çalışacakların adedi, unvanı, 
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ücreti veya yevmiyeleri Çalışma Bakanlığının 
göstereceği ihtiyaca göre tşçi Sigortaları Kuru
munca tesbit edilerek yıllık kadrolarında belir
tilir. Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinle
ri Çalışına Bakanlığı tarafından yapılır ve ça
lışmaları İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce dü
zenlenir ve denetlenir. 

Bu kadrolarda çalışacak olanlar iş müfettiş
lerinin görev ve yetkilerine sahiptir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?...Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad O dy akmaz ve Gün er Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi Jıakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) (ı) 

BAŞKAN — Efendim, evvelce Geçici Komis
yon raporunu okumuş, birinci madde üzerinde 
müzakere yapılarak verilen, önergeler üzerinde 
konuşmalar yapılırken, ekseriyet olmadı iddia-
siyle bugüne bırakılmıştı. Arkadaşlarımıza ko
laylık olmak bakımından önergeleri ve maddeyi 
tekra r okutacağım. 

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 sa
yılı kanunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 

(1) 313 S. Sayılı basmayazı 7.1. 1963 ta
rihli 26 net Birleşim tutanağının sonundadır. 
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tarihinde değiştirilmiş 5 Mayıs 1919 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. 

i ler meclisten seçilecek olanların tesbitinde, 
o Mecliste mevcut siyasi parti gruplarının ve 
siyasi parti grupu üyesi olmıyanların 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 
ların seçilmesi gerekiyorsa, onlara düşen sayı
da Başkanlık Divanınca belirtilir. Başkanlık 
Divanınca tesbit edilecek İm sayılara, oranları 
aksettirmemesi noktasından itiraz edilebilir. 
Bu takdirde, bu itiraz Genel Kurulda görü
şülerek karara bağlanır. Siyasi parti grup
ları, kendilerine düşen sayı kadar aday gös
terirler; siyasi parti grupu mensubu olmıya.n-
lar, kendileri veya ilgili Meclis üyelerin
ce aday gösterilir. Meclisler Genel Kurul
larında seçimi 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 olma
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
si parti grupuna mensup olmıyan bir yedek 
üye alabilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde gö
rüşmeler olmuştu. Verilmiş olan değiştirge öner
geleri vardır, okutup reylerinize sunacağım. 

Sayın Balım, konuşmak mı istiyorsunuz? 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Evet efen

dim. 
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BAŞKAN — Buyuran. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, ben kısmen ge-
çenki görüşmelerin hatırlatılması ve kısmen de 
komisyon tasarısının bu şekilde tensibinde ıs
rar edilmesi keyfiyeti üzerinde konuşacağım. 

Bu tasarının birinci maddesinde siyasi parti 
gruplarının dışında müstakiller de yeni bir 
grup olarak mülâhaza edilmektedir. Dünyanın 
hiçbir yerinde müstakiller bir grup olarak tes-
bit edilemez; çünkü gayrihukukidir. Ve bizim 
Anayasamıza tamamen mugayir bir husustur. 

Anayasamızın 85 nei maddesi gayet sarih
tir. «Parlâmento içindeki seçimlerde, siyasi par
ti grupları kuvvetleri oranında temsil edilir.» 
der, ayrıca «Müstakiller şu haklara maliktir.» 
demez. Zaten mevcut nispî temsil sistemi Seçim 
Kanunumuza göre Millet Meclisinde müstakil 
miletvekili olması imkânı yoktur. (Ortadan, 
«var» sesleri) Bu imkân yok iken müstakiller 
diye suni bir grup yaratıp bunlara bâzı haklar 
tanımak Anayasaya muhaliftir. Bu tasarının 
bu maddesi kabul edilse dahi Anayasaya muha
lif olduğu için geri çevrilecektir. Bu hususta 
dikkatinizi çekerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım ; Sayın İhsan Balım arkadaşımızı tereddüde 
sevk eden noktanın ne olduğunu gayet iyi an
ladım; kendileri, Avrupa Konseyine gidecek 
olan delegelerimiz, Millet Meclisinde ve Sena
toda seçilirken, sayılar gerektiriyorsa, siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlar arasından se
çim yapılması keyfiyetinin, siyasi parti gruptı , 
mensubu olmıyanlara, ezcümle bağımsızlara si
yasi parti grupu olmak vasfının tanınması ma
nâsına geleceği noktasında endişelidir. Şimdi, 
evvelemirde bu konudaki endişelerini izale et
mek isterim. Anayasa gereğince siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlarm grup kuramıya-
cakları sarihtir. Bağımsızlar ne Millet Mecli
sinde, ne Cumhuriyet Senatosunda, ne de Bir
leşik Toplantıda grup kuramazlar. Her hangi bir 
siyasi partinin mensubu olup da o siyasi partinin 
meclislerden bir tanesinde asgari 10 üyesi bu
lunmaması dolayısiyle grup kuranlıyan kimse
ler de kendi aralarında birleşerek veya bağım-
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sızlarla birleşerek parti grupu kuramazlar, ar
kadaşlar. Bunu, burada Geçici Komisyon Söz
cüsü olarak, açıkça ifade eder ve zabıtlara ge
çirtirim. (A. P . sıralarından, anlaşıldı, anlaşıl
dı sesleri.) Bir dakika arkadaşlar, meseleyi en 
ufak noktasına kadar tezekkür etmek ve en 
ufak bir tereddüt ve endişe bırakmamak gere
kiyor. 

Arkadaşlarımızla beraber hazırlayıp sevk et
miş bulunduğumuz İçtüzük teklifinin 13 ncü 
madesinin gerekçesini, herkesi tatmin edebilmek 
maksadı ile, huzurunuzda okumak istiyorum; 
«Aynı madde ile, Millet Meclisinde, siyasi par
ti gruplarından gayri grupların kurulamıya-
cağı da hükme bağlanmıştır. Gerçekten, Temsil
ciler Meclisi Anayasa Komisyonundan, Temsil
ciler Meclisi Genel Kuruluna sevk edilen Ana
yasa tasarısında sadece «siyasi grup» tan bah
sedildiği halde Temsilciler Meclisi genel kuru
lunda bu terim «siyasi parti grupu» olarak de
ğiştirilmiştir. Bu tadil neticesinde Anayasanın 
yukarda zikredilen maddeleriyle Millet Meclisi' 
kuruluşunun zaruri bir unsuru olan kümeleşme 
olafak, sadece siyasi partiler mensuplarının bir 
araya gelmesi suretiyle kurulacak gruplar ele 
alınmış olmaktadır. Gerçekten, siyasi parti men
subu olmıyanlarm yani bağımsızların kendi ara
larında siyasi grup kurmalarına cevaz verildiği 
takdirde, bu grupların, Anayasanın 79 ncu mad
desi muvacehesinde, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması ile ilgili grup kararları olma
sı; Anayasanın 90 ncı maddesi muvacehesinde, 
yine bu grupların, Meclis soruşturması ile ilgi
li grup kararı alması; Anayasanın 94 ncü mad
desi muvacehesinde T. B. M. M. Bütçe Karma 
Komisyonunda bağımsızların oranlarına göre 
temsili teminat altına alındığı halde, siyasi grup 
kuran siyasi parti mensubu olmıyan üyelerin -
hem bağımsızlara, hem de bu bağımsızlardan 
aralarında siyasi grup kuranlara bu hakkı ay
nı anda tanımak mümkün olamıyacağma gö
re - bu Karma Komisyonda temsil edilememele
ri ve nihayet, Anayasanın 149 ncu maddesi ge
reğince de siyasi grupların, siyasi parti grup
larının aksine, kanunların ve içtüzüklerin Ana
yasaya aykırılığı iddiasiyle Anayasa Mahke
mesinde iptal dâvası açamıyacakları sonuçları
na ulaşmak gereklidir. Anayasanın, siyasi par
ti gruplarının y^tnı sıra, siyasi grupların ba
ğımsız üyeler tarafından kurulmasına cevaz 
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vermiş olduğunu farz etsek bile, aynı Anayasa
nın, bu siyasi gruplara siyasi parti gruplariy-
le aynı statüyü vermemiş olmasını izah etmek 
mümkün olamaz. Bahusus, Anayasanın siyasi 
parti grupları için vaz'ettiği yasakların bağım
sızlar tarafından kurulan siyasi gruplar için vâ-
ridolmasımn hiçbir izahı olamaz. Bu durumda, 
Anayasanın lâfzan ve ruhan, aynı siyasi parti 
mensubu olanlar arasında kurulacak siyasi 
gruplardan gayri grupların kurulmasına cevaz 
vermediği sonucuna ulaşmak en doğru yorum 
tarzı olacaktır.» 

Hiç şüphesiz, bu yorum tarzı, şahsan öyle 
zannediyorum ki, C. Senaitosu içinde doğrudur. 
Hangi yoldan C. Senatosu üyesi bulunursa bu
lunsunlar, bağımsız Seaıato üyelerinin araların
da bir siıyasi grup kurmaları ve bu siyasi gru-
pun, siyasi parti grupları misillû, o heyetlerle 
aynı hakka sahibolmal arına bu Anayasa cevaz 
vermemektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını; mesele, şu 
maddede bahis konusu olan mesele ayrıdır. Bu
rada bahis konusu mesele sadece şudur; siyasi 
parti grupları kuvvetleri oranında Meclis faa
liyetlerinde temsil edileceklerdir. Hangileridir 
bu meclis faaliyetleri?.. Başkanlık Divanı, ko
misyonlar üyelikleri ve nihayet bir de Avrupa 
(Konseyi, hattâ törenlere seçilen heyetler gibi 
heyetlerin kurulması. 

Şimdi, «iSiyasi parti grupu mensubu olmı-
yanlar Meclislerin Başkanlık Divanınca temsil 
olunamazlar.» dersek, meclislerin hiçbirinde, 
ne Millet Meclisinde, ne Cumhuriyet Senato
sunda bir bağımsız üyenin Başkanlığa daihi se-
çjilememesi gibi bir garabet içine düşeriz. Ana
yasa bunu kasdetmemiş. (Soldan, başkan seçi
lirler sesleri) O da Başkanlık Divanı üyesi ol- i 
duğuna göre ve Meclis faaliyetlerinde sadece j 
siyasi parti gruplarının seçilmesi esası bir ke- j 
re kabul edilirse, bağımsızlarm başkan seçile- . 
memesi, ayrıca istisnai bir hüküm mevcudolma- I 
di gına göre, iktiza eder, zannediyorum. j 

I 

Şimdi arkadaşlarım, komisyonlar ihtisas ye- ! 
ridir. Komisyona ihtisası olmıyan bir kimseyi | 
seçmemek esastır. Bilfarz kendisine karışı sem- • 
patiniz olsa veya olmasa dahi bağımsız üye Kâ- • 
zım Orbay'ı Millî Savunma Komisyonuna se- [ 
çemiyeceğinizi, Anayasanın kasdeltmediği âşi- j 
kârdır. Neden?.. Çünkü arkadaşlar, biz bu ka- | 
nunu yalnız bizim Meclisimiz için çıkarmıyo- ! 
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ruz. Bu kanun hükümleri Senatoda da cari ola
caktır. Cumhuriyet Senatosundaki seçim siste
mi bağımsızlara meclise girtmek için çok,daha 
fazla imkân vermektedir. Kaldı ki, gerek bizim 
meclislimizde, gerek Senatomuzda, bağımsız ol
manın bir siyasi partiden istifa etmek veya bir 
siyasi parti listesinden o Meclise bağımsız ola
rak girmek gibi yolları da vardır. 

Şimdi, siyasi parti grupu mensubu olma
yanlar Başkanlık Divanında, komisyonlarda 
hiçbir suretle temsil olunamazlar gibi bir neti
ceye ulaşacak olursak o takdirde o siyasi parti 
grupları kendi kuvvetlerinin oranının üzerinde 
bir oranla temsil olunurlar. Şu halde, bütün 
siyasi parti grupu mensubu olnııyamlara da, si
yasi parti gruplarının hakkını almamak kay-
diyle, bu imkânı tanımak lâzımdır. Şimdi bu
rada bir sual ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımın 
Itereddüdünüıı de bu noktada olduğunu anlıyo
rum ve bunu izale etmek istiyorum. 

ıBu hakkı tanırsak, siyasi parti grupu men
subu olmayanlar, nevama bir siıyasi parti grupu 
sayılmıyacaklar mıdır? Hayır arkadaşlar, sa-
yi'lmıyaeaklardır. Bunun sebebini arz edeyim. 
Komisyon olarak getirdiğimiz kendi maddemi
ze dair bir tadil teklifi vardır. Bu tadil tekli
fiyle seçim usullelini. meclislerin içtüzüklerine 
bırakıyoruz. Getirdiğimiz İçtüzükte de şu esa
sı vaz'ediyoruz: Meclisimizde bugüne kadar ce
reyan eden tatbikatta bâzı aksaklıklar görülü
yordu. Muhtelif partilerden kurulan bir mec
liste Başkanlık Divanı için, bir partinin gös
terdiği aday seçilmedi de o partiden başka bi
risi seçildi ve gizli oyla seçim yapıldığı için bu
nun hukuken muteber sayılması mecburiyeti 
ilıâsıl oldu. Fiiliyatta bunu yürütmek imkânı 
olmadığı da grup disiplini muvacehesinde ken
diliğinden" meydana çıktı. Bizden evvel bunun 
tecrübesini yapmış mütemeddin memlekeltler 
şöyle hareket etmektedirler; Fransız İçtüzüğü 
şöyle yapmış: Siyasi parti grupları faraza Av
rupa Konseyine bir namzet gösterdiği zaman bu 
namzetler listesinin Genel Kurulda okunmasiy-
le ve Genel 'Kurulun bu namzetlere ıttıla kesb-
ctnıesiyle bu namzetler seçilmiş addedileceklerdir. 
Nitekim, Anayasamızın 85 nci maddesi, siyasi 
parti gruplarının üyelerinin seçilmesinde değil, 
Meclis faaliyetlerinde temsil edilmesinden bah
sedilmektedir. 
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Şimdi, böyle olunca her hangi bir siyasi par

ti grupu Avrupa Konseyi üyeliği için namzet se- j 
çecek, buraya bildirecek, namzet listesi burada J 
okunduğu anda bunlar seçilmiş sayılacaktır, j 
Farzediniz ki, bizim Meclisimizde bugünkü kom- j 
pozisyonu itibariyle buna imkân yok, ama, Cum- ; 
huriyet Senatosunda bir bağımsız üyenin, yanlış ı 
kullanıyorum kelimeyi hiçbir siyasi parti grupu- j 
na mensubolmıyan bir üyenin, yani muhtelif ; 

senatör olma usulleriyle senatör olmuş bağım- j 
sızların, C. K. M. Partisi veya Millet Partisin- j 
den birisi Cumhuriyet Senatosunda kendisini ; 
parti grupu namzedi olarak gösteremiyecektir. j 

Kimler namzet olacaktır? Kim siyasi parti j 
grupu kurmuşsa onlar. Siyasi parti grupu km*- ! 
ma imkânına sahibolmıyan bağımsızlardan bi- j 
risinin filanca parti tarafından namzet göste- j 
rilmesi ve namzetin isminin Genel""'Kurulun j 
ıttılaına arz edilmesi suretiyle bunun seçilme j 
imkânı olmıyacaktır. Ne olacak? Bu gibiler için | 
ayrıca gizli oyla bir seçim yapılacak. Şimdi ko- i 
misyonlarda biz bunu uyguladık. Komisyon 
seçimlerinde, 24 er kişilik komisyonlarda bağım- ' 
sız üyeler mevcuttur. Obnasa idi; 24 ncü yeri , 
bir siyasi parti grupuna vermek icabedecekti ; 
ki o takdirde o komisyonun tarzı teşekkülü, nis- \ 
betleri itibariyle Meclisimizin nisbetlerini ak- \ 
settirmiyecekti; içlerinden birine, muhtemelen j 
en kuvvetlisine bir rüçlıan hakkı verilmiş ola- | 
çaktı. İ 

Şimdi, ne seçilecek? Bir komisyon. Meclisi- | 
mizden misal getirelim. C. H. P, A. P, Y. T. 
P. C. K. M. P., M. Partisi namzetlerini bildire- | 
çekler. Bu namzetler burada okunacak, ıttıla ! 

I 

kesbetmek suretiyle seçilmiş addolunacaklar, j 
Fakat, bağımsızların veya «siyasi parti grupu j 
mensubu olmı yanlar» diyelim, seçilmesinde böy
le bir sistemin tatbikine imkân yok. Çünkü bun
lar bir ıgrup teşkil edemiyecekleri için nam
zet gösteremiyeceklerdir. Ne olacak?... Milletve
killerinin kendiliklerinden veya başka milletve
killerinin namzet gösterdikleri birisi seçilme
si icabediyorsa, gizli oyla ve Meclis ekseriyeti
nin temayülâtma uygun şekilde seçilecektir. 
Böyle olunca, görülüyor ki, siyasi parti grup
larına Anayasanın gerektirdiği teminat tama
men verilmiş olacak; fakat siyasi parti grupu
na mensup olmıyanların böyle bir teminattan 
istifade etmeleri, grup teşkil edemediklerin
den, grup olarak namzet gösteremedikleri için, 
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bais konusu dahi olmıyacaktır. Şimdi tekrar 
arz edeyim. (Ekseriyet dağıldı sesleri.) 

Bir iki misal daha vereyim. (Lüzum yok, ek
seriyet kalmıyor, sesleri.) 

Şimdi, hiçbir siyasi parti grupuna mensu-
bolmıyanlara bu hak verilemez; aksi takdirde, 
Anayasaya aykırı hareket ederiz, deniyor. Ben 
aksi kanaatteyim. O takdirde, siyasi parti 
gruplarına kuvvet oranlarının üstünde bir hak 
vermiş oluruz. Ama onlara siyasi parti grupu 
gibi namzet gösterme yetkisini tanımaksızın 
Meclisin temayülüne uygun olarak gizli oyla 
seçmek, bağımsızlara grup kurma hakkını tanı
maktan farklı bir husustur. Kaldı ki, bunu biz 
icadetmedik arkadaşlarım. Grupların nispî 
temsil esasını uygulayan Fransa içtüzüğü 
elimde. Bu İçtüzüğün 36 ncı maddesinden iti
baren komisyonlardan bahsedilir. Mütaakıp 
maddeleri okursanız ve Fransız Senatosunun 
içtüzüğünün 8 nci maddesini okursanız görür
sünüz ki, orada da Meclis faaliyetlerinde Mec
lis Heyeti Umunıiyesinin tarzı teşekkülünü ak
settirecek ve onu daha farklı bir şekilde akset
tirmeyi önliyecek hükümler mevcuttur. 

Bâzı sayın arkadaşlarımın «siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar» ibaresi geçti, diye 
siyasi parti grupu mensubu olmıvanlara grup 
kurma hakkının tanındığı yolundaki endişeleri 
varit değildir. Bu tarzda gruplar kurmak; 
bunlara, bilfarz Meclis müzakereleri esnasında 
grup sözcülerine tanınan öncelikle konuşma 
hakkı gibi imtiyazlar tanımak asla ve kafa ba
his konusu değildir. Bu madde bu mânaya gel
mez. Bu hususu bilhassa zapta geçiriyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Reis Bey. ko
misyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, Ku

rucu Mecliste Anayasanın 84 ncü maddesi mü
zakere edilirken bağımsızlar hakkında her han
gi bir hüküm", bir müzakere cereyan etmiş mi
dir? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Biraz ev
vel, muhtelif parti gruplarına mensup arkadaş
larla birlikte verdiğimiz içtüzük teklifinin 14 
ncü maddesinin gerekçesini okudum. Bu mev
zuda bir müzakere cereyan etmemiştir. Ama 
açıktan açığa bariz bir derişiklik yapılmıştır. 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda komisyon 



M. Meclisi B : 31 
kendi metnini değiştirmiş. Anayasa Komisyo
nundan gelen Anayasa tasarısı siyasi gruplar-
lardan bahsediyor. Yani bir parti mensubu ol
masa bile aynı siyasi akideye mensup insanlar 
aralarında bir grup kurabilecekler» diyor. Ko
misyon ne yapmış?.. Siyasi gruplar olarak mu
hafaza etmemiş, «Siyasi parti grupları» demiş. 
Yani, bir Meclis içinde kurulabilecek olan ve 
biraz evvel bahsettiğim imtiyazlardan istifade 
edebilecek 'olan gruplar lâalettayin siyasi grup
lar değildir. «Siyasi parti mensuplarının arala
rında kurabilecekleri gruplardır,» mânası, Ge
nel Kurulda komisyon tarafından kendi met
ninde yapılmış olan değişikliğin Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilmiş olma-
siyle ortaya çıkmaktadır, arkadaşlarım. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Değiş
tirge önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde düzeltil

diğini arz ederim. 
«Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyelik

leri ; 
MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 545ü 

sayılı ve 21 Ocak 1953 'tarihli ve 6022 sayılı 
kanunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 ta
rihinde değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Av
rupa Konseyi statüsünün 25 ve 26 ncı mad
deleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisi asıl üyeliğine- seçilecek on Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesinin üçü Cumhuriyet Se
natosu üyeleri arasından Cumhuriyet Senato
sunca ve yedisi de milletvekilleri arasından 
Millet Meclisince seçilir. 

Her Meclisten .seçilecek olanların tesbi-
tinde, o Mecliste mevcut siyasi parti grupla
rının ve siyasi parti grupu mensubu olrcıı-
yanlarm sayıları, o Meclisin - boş üyelikler 
hariç - üye tamsayısı içindeki yüzde oranları
na göre dikkate alınır. Her bir yasama Mec
lisinde seçimin nasıl yapılacağı o Meclisin Iç-
tüzüğüyle gösterilir. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümleri, statünün 25 
nci maddesinin (e) bendi gereğince seçilecek 
yedek üyeler için de uygulanır. 

Belli bir siyasi parti grupuna mensup iken 
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seçilen bir asıl üyenin yerini, ancak, aynı si
yasi parti grupuna mensup bir yedek' üye ala
bilir; hiçbir siyasi parti grupuna mensup de
ğilken seçilen bir asıl üyenin yerini de, an
cak, yine hiçbir siyasi parti grupuna men
sup olmıyan bir yedek üye alabilir. 

Her halde, andlaşma hükümleri saklıdır.» 
Geçici Komisyon 

Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun 'maddeyi, 
tadil şekli. Bu tadil şeklini bilâhara oyunuza 
sunacağım. Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının: 'beşin

ci maddesinin ikinci fıkrasındaki seçilir ke
limesinin 'kaldırılarak yerine «kur'a ile» ke
limesinin konulmasına ve aynı maddenin son 
fıkrası olan «bu heyetlere her iki Meclisten 
Başkanlık Divanının uygun göreceği Başkan 
veya Başkaııvekillerinden birer kişi' ile kâ
tiplerinden birer kişi katııhrlaT» kısmının kal
dırılmasına karar alınmasını arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Efendim, Alp Doğan Şen ar
kadaşımızın değiştirge önergelerine komis
yon katılıyorlar mı? ! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Biraz evvelki izahatım 
muvacehesinde endişeye mahal olmadığı için 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon biraz ev
velki izahatlarının ışığı altında bu önergeye 
katılmıyorlar. 

Değiştirge 'önergesinin nazara alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... 70 e karşı 85 oy ile nazara alınması 
kabul edilmiştir. 

Bu önergenin ışığı altında yeniden tedvi
ni için madde komisyona verilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Komisyon filhal katıl
mamaktadır. önerge ile birlikte maddeyi geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıim>aiitıaktadir, 
Önerge ile birlikte maddeyi geri alıyorlar, 
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Milletlerarası Andlaşaııayla Kurulu kurallarda 

üyelik 
MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaışma 

gereğince yasama organları üyelerinıden ku
rulan ve bir milletlerarası tüzel kişinin orga
nı olan veya olmıyan milletlerarası kurullar
da, üyelik için yapılacalk seçimde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının yüzde 
altnnışibeşi kadar milletvekili Millet Meclisi 
Genel Kurulunca vo yüzde otuzibeşi kadar 
Cumhuriyet Senatosu üyesi de Cumlhuriyet 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. 

(BAŞKAN — Komisyonun bir değiştirgesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
2 nci maddenin G nci satırındaki «Türki

ye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının» iba
resi, «Türkiye Büyük Millet Meclisinden gi
decek olanların» tarzında «Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca» ibaresinin «Millet Meclisin
ce» tarzında ve «Cumlhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca» ibaresinin «Cumlhuriyet Se
natosunca» tarzında düzeltilmesini rica ede
rim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok.. Komisyonun tadili 
ile birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası aııdlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsilcilik 

MADDE 3. — Bir milletlerarası aııdlaşma 
ile kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi 
niteliği taşımıyan parlâmentolararası birlikle
rin toplantılarına Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden katılacak temsilciler, bu birliklerde ilgili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçevesi 
içinde kurulacak birlik grupları tarafından 
kendi tüzükleri gereğince seçilir. Birlik grup
ları, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
üyelerine' acık olur. 
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Bu temsilcilerin seçimlerinde, birlik grup

ları, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında mevcut siyasi parti gruplarının ve 
siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm ada
letli bir şekilde temsil edilmelerine dikkat eder
ler. 

Bıı birlik grupları Millet Meclisi Başkanlığı 
ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupun başkanı; o, heyete dâhil değilse ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse heyet, üyele
rinin aralarından seçecekleri ve Millet Meclisi 
Başkanlığına bildirecekleri birisi başkanlık 
eder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu maddede meşkûk bir hu
sus vardır, o da şudur : Maddede deniyor ki, 
birlik grupları Avrupa'ya gidecek olanları se
çerler. Ayrıca şöyle bir izahatta da bulunulu
yor : «Bu temsilcilerin seçimlerinde, birlik grup
ları, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında mevcut siyasi parti gruplarının ve si
yasi parti grupu mensubu olmıyanlarm ada
letli bir şekilde temsil edilmelerine dikkat eder
ler.» 

Benim anladığıma göre arkadaşlar; bu si
yasi birliklerin tesbit edecekleri namzetleri 
bundan başka bir de Heyeti Umumiyenize geti
receklerdir. 

Arkadaşlar; zannedersem parlâmento içinde 
mevcudolan bu dostluk birlikleri daha ziyade 
kendi mesaileri neticesinde bir davet veya ziya
ret yapacaklardır. Bu şartlar altında bu birlik
lerin hükmi şahsiyetleri karşısında buradaki 
fıkralara dokunmuyoruz. Yani bunların müsta
kil çalışmaları tamamlanmıyabilir. Bu bakım
dan bilhassa bu fıkranın kaldırılması lehinde 
bir tadil teklifi vereceğim. 

Komisyondan bu hususun izahını rica ede
rim . 

BAŞKAN — Komisyon. 
GECÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Arkadaşımız Alp Doğan 
Şen ya bu maddeyi yanlış anlamışlar, yahut biz 
bu maddeyi hazırlarken iyice tedvin edememiş 
ve yanlışlığa sebebolmuşuz. Bu madde şu hu
susları müeyyettir : Parlâmentoların birlik grup
ları Millet Meclisi için ayrı, Cumhuriyet Sena
tosu için ayrı gruplar olarak kurulamaz. Sena-

135 — 
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to ve Millet Meclisi mensupları tek grupun 
içerisinde yer alır. Binaenaleyh, birinci husus : 
Bu gruplar, Millet Meclisi için ayrı, Cumhuri
yet Senatosu için ayrı değil; bunlar her iki 
Meclis üyelerine açık olur. Birincisi bu. 

ikincisi şudur : Kendi dedikleri burada ya
zılı. Kendi dediklerinden başka bir şey yazılı 
değil. Bu temsilcilerin seçiminde, birlik grup
ları, siyasi parti gruplarının adaletli bir şekilde 
temsil edilmelerine dikkat ederler. Bunlar seçi
lirken parlâmentolararası grupa üye olmıyan-
lar bu işlerde seçime katılamazlar. Zaten tüzük
leri sarihtir. Böyle olduğu içindir ki, siyasi 
parti gruplarının oranlarına, zaten bakılamaz. 
Sadece bu temsilcilerin seçiminde bunlar muh
telif siyasi parti gruplarının adaletli şekilde 
temsil edilmelerine dikkat ederler. Durum bun
dan ibarettir. 

Seçimi kim yapar? Kendisi yapar. Burada 
Umumi Heyetin yapacağına dair hiçbir açıklık 
yok. Bilâkis tamamen aksi. Seçimlerde dikkat 
edilecek biraz evvel arz ettiğim husus, birlik 
gruplarına bir mükellefiyet olarak yüklendiği
ne göre seçimi yapacak olan birlik grupunun 
kendisidir. Seçimi yapmıyacaksa, seçim yapmı-
yacak bir mercie böyle bir mükellefiyet yük-
letmekte hiçbir münasebet olmasa gerektir. Bu 
noktada Alp Doğan Şen ile aynı şeyi düşünü
yoruz. Seçimleri birlik grupları yapacaklardır. 

Oran keyfiyetine gelince; nihayet parlâmen
tolararası birliklere girip girmemek milletve
killerinin, senatörlerin bileceği bir iştir. Her 
parti grupu Meclisteki oranını aksettirir. Hal
buki bir birlik grupuna diğer bir siyasi parti 
grupundan daha az insan girmiştir, diğerinden 
daha fazlası girmiştir. Bu durumda, siyasi parti 
grupları adaletli bir şekilde temsil edilsinler, 
demekten başka bir şey yapılamaz. Burada 
en mühim nokta, seçimlerin birlik gruplarınca 
yapılacağıdır. Bundan hiç şüphemiz yok. 

BAŞKAN — Sayın, Akdoğan. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Ben mi, 

efendim ? 
BAŞKAN — Hayır, efendim. İsmail Hakkı 

Akdoğan'a hitabediyorum. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, bendeniz de, biraz 
evvel konuşan Alp Doğan Şen arkadaşımızın 
bu madde üzerindeki görüşlerine aynen iştirak 
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ediyorum. Coşkun Kırca arkadaşımız, burada, 
bunun bu mânaya gelmiyeceğini sarahatle söy
lediler. Kabul, burada bu madde bu mânaya 
çıkmaz. Ancak, biz bu maddede Türkiye Büyük 
Millet Meclisini kabul etmek suretiyle bu birlik 
gruplarının seçiminin hangi esaslar dâhilinde 
yapılacağını karar altına almış oluyoruz. Yani 
burada bir partiye mensubolan veya olmıyan-
larm, şu veya bu şekilde seçilmesiyle onlara bir 
direktif veriyoruz mahiyetinde bir kanun mad
desi kabul ediyoruz. 

Bu maddeyi Yüce Meclisin huzurunda biraz 
evvel arkadaşım okudu. «... mevcut siyasi parti 
gruplarının ve siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanlarm adaletli bir şekilde temsil edilmele
rine dikkat ederler...» şeklindeki bir kanun 
hükmü aşağı - yukarı emredici mahiyettedir. Bu 
bakımdan Coşkun Kırca arkadaşımın buradaki 
izahat şekline iştirak etmiyorum ve bendeniz 
bu kısmın tayyedilmesi yolundaki takrire işti
rak ediyorum. Hürmetlerimle. 

OEÇlöI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — ıSöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Alp Doğan Şen arkadaşımızın konuşması, biraz 
evvel oya sunulan konuda komisyonumuzun ne 
kadar haklı olduğunu göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar; hangi parlâmentolar
arası birliğin tüzüğünde bir parlâmento üyesi 
diye burada oturma hakkını haiz olan bağımsız 
bir insanın o partilerarası birliği grupuna, bir 
siyasi parti mensubu ile müsavi haklar altında 
girmesini önliyecek bir hüküm vardır? Hiçbi
rinde. 

Anayasayı saatlerce izah ettim. Tamv objek
tiflik içinde dedim ki, tabiî üyeler grup kura
mazlar. Ama tabiî üyeler ıgrup kuramaz derken, 
bağımsız olan kişilerden, komisyonlarda, Baş
kanlık Divanında, Avrupa Konseyinde ve hiç
bir yerde bunlara bir hak tanınmaz diye, bun
lara ait Anayasa'da hiçbir şekilde bir hüküm 
yok, sayın arkadaşlar. Müsaade buyurunuz, hiç
bir hüküm yok. Aksi halde, şu parlâmentonun 
görünüşü ve Başkanlık Divanına ve komisyon
lara da olduğu gibi aksetmez. Siyasi parti gru
pu mensubu olmıyanlar, ezcümle bağımsızlar, 
Avrupa Konseyine, Başkanlık Divanına, komis-
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yoiılara giremezler ve buralara seçilme imkân
larına sahib olamazlar, derseniz ve hele, Meclis
ten çıkan bir kanun ile bu Meclis üyelerinden 
bağımsız olanların Parlâmentolararası Birlik 
gruplarına girmelerine cevaz verdikten sonra, 
bu birlik gruplarına seçilecek heyetlere dâhil 
olarak yabancı parlâmentolarla olan temaslara 
iştirak edemezler, derseniz, bunun hiçjbir mânası 
olamaz. Durum açık. Kuvvet oranlarına göre 
temsil edilirler. Kuvvet oranlarına göre temsil 
edilirlerse, nedir bu kuvvet oranı? Kendi arala
rındaki kuvvet oranıdır deniyor. Halen Cumhu
riyet Senatosunda 57 tane bağımsız vardır. 
Cumhuriyet Senatosundaki 57 tane bağımsızı, 
meclislerin faaliyetlerine iştirakte, velev ihti
sas sahibi de olsalar, bir kalemde silip atalım; 
Anayasanın bunu kasdettiğini hiç sanmıyorum. 
Cumhuriyet Senatosunun muhtelif komisyonla
rında, riyazi hesaplar neticesinde, siyasi parti 
gruplarının üye adedi nisbetinde temsil edilmek 
istendiği ve bunun aksinin görülmesinin isten
mediği için, siyasi partiler kuvvetleri oranı nis
betinde temsil edilir dedik. Bunun aksini söy
lemediğim aşikârdır. Aksi halde kuvvet oranları 
nisbetinde demezdim. Bu kelimenin riyazi hiç
bir mânası bulunmazdı. Kanun böyle çıktığı 
takdirde Anayasa Mahkemesinin bu hükmü boz
ması kadar tabiî bir şey olamaz. O zaman siyasi 
parti gruplarında Heyeti Umumiye içindeki bö
lünüşün gerektireceği oranın üstünde bir oran 
verilmiş olur. Burada izah ettik. Hiçbir surette 
bağımsızlara bir imtiyaz tanımıyoruz, diyoruz. 
Siyasi parti gruplarının namzetleri gösterilmek
le seçilmiş sayılsın. Temsil edilen kimse, şurada 
burada bu vasıfları haizdir. Ama, siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara bu hakkı tanımı
yoruz. Başka memleketlerde bunlara grup kur
madıkları zaman bile bu hak tanınmıştır; bizde 
tanınamaz. Bizde Cumhuriyet Senatosu kendi 
siyasi parti grupu mensubu olmıyan üyelerin
den, azalarından Sami Küçük'ü, Hazım Dağlı'-
yı veya Sayın Atasağun'u gizli oyla seçebilir. 
Halbuki siyasi parti grupu olursa,-kimi nam
zet olarak göstermişse onun seçilmiş olabilece- . 
ğini hükme bağladık. Şimdi, arkadaşlar, görü
lüyor ki, siyasi parti grupuyla, siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar arasında bariz bir 
fark olmuş oluyor. Evet 57 tane senatör bir si
yasi parti grupu değildir. Ama Meclis içinde 
57 kişi olarak hiçbir komisyona, Başkanlık 
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Divanına seçilemiyecekler, Avrupa Konseyine 
gidemiyecek; Parlâmentolararası Grupa üye 
olacak, ama dışarıya gidemiyecek; böylesine 
bir garabeti kabul etmek mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, ben Anayasa Mahke
mesinin asıl bu tezi kabul etmiyeceğini yürek
ten inanırım. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
'İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlar; biz biraz evvel burada 
konuşurken, birlik üyelerinin kendi araların
dan bağımsızları da seçip göndermesi hakkında 
aykırı bir mütalâada bulunmadık. Bağımsız 
bir üyeyi seçer veya seçmez. Bunu kendi içtüzü
ğüne göre yapar. Biz buraya bir hüküm koymak 
suretiyle (bağımsız bir kimseyi seçmek mecbu
ridir) gibi bir müdahalede bulunmayı doğru 
bulmadık. 

Biraz evvel Sayın Coşkun Kırca arkadaşı
mız burada ifade ettiler. Müstakil grupa men-
subolan kimseler, kendi aralarında seçecekleri 
üyeler hakkında biz bunlara müdahale edebile
ceğiz dediler. O halde biz buraya bir madde 
koymak suretiyle, bunların kendi içtüzüklerine 
de temas etmiş oluruz. İllâ, bağımsızlardan se
çeceğiz, diye bir hükmün konulmasına mâna 
yok. Kendileri istedikleri gibi tüzüklerinde is
tedikleri tadilleri yapabilirler. Veya kendi tü
züklerinde bir mâna yoksa, adaylığını koyan bir 
kimse, bu seçime iştirak edemez. Fakat, bizim 
burada böyle bir esası koymamız doğru değil
dir. Yalnız, şu hususu da arz etmek isterim. 

Saym Coşkun Kırca arkadaşımız gayet iyi 
hatırlarlar. Bir zamanlar Meclis içi faaliyetleri
ne ait meselelerle gelmişlerdi. Bu teklif gerek 
içerde ve gerekse dışarda bir reaksiyon ile kar
şılandı. Bu kanunun buradan geçmesi halinde, 
arkadan gelecek Meclis iç çalışmalarına dair tü
zük yine buradan çıkacaktır. Yüksek Meclisin 
bu noktada nazarı dikkatini celbederim. Hür
metlerimle. 

OBÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul)) — Sayın arkadaşlar, biraz 
evvel konuşan İsmail Hakkı Akdoğan arkada
şım tamamen benim noktai nazarıma uygun bir 
ifadede bulundular. Dediler ki; birlik grupları-
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nın kendi içtüzüklerine bırakmak lâzım! Siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanların oylamak su
retiyle seçimini derpiş ediyorsa bu grupların 
içtüzükleri, komisyonunuz da bundan başka 
hiçbir fikir ifade etmemektedir. 

(Ben, asıl, Anayasa Mahkemesinin, bu grup
ları, bağımsız T.B.M.M. üyelerini üye olarak 
kabul ederken, harice gidecek heyetlere bunla
rı seçmelerini önleyici kanun hükümlerini iptal 
edeceğine inanırım. Bu madde, bundan başka 
hiçbir fikri ihtiva etmemektedir. Eğer bir Mec
liste hiç bağımsız milletvekili yoksa, yine o mec
listeki siyasi parti grupları oranları nisbetinde 
iaday seçecektir. Yedi tane milletvekili seçile
cektir. Bunu taksim ediniz; üç tane C.H.P., 2 
tane Adalet Partisi, 1 tane Y.T.P., 1 tane 
'C.K.M.P. den seçilecek, Bugünkü durumda ba
ğımsızlardan kimsenin seçilmesi zaten imkân
sız. 

Ancak, bağımsızların yerleri de siyasi parti 
gruplarına bırakılır, dediğimiz zaman, siyasi 
parti gruplarına mensubolmıyan hiç kimseyi 
seçememek durumunda kalırız, 

Ben, Anayasa Mahkemesinin asıl bu tezi ka-
foul etmiyeceğine inanıyorum. 

Avrupa Konseyine 7 tane milletvekili seçe
ceğiz, taksim edin oranlara: 3 C.H.P., 2 A.P., 
1 Y.T.P., 1 C.K.M.P. olur. Bu takdirde, oranlar 
bakımından dahi, orada «siyasi parti grupları 
mensupları oranlarına göre temsil edilir» dedi
ğiniz zaman, işte siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanlardan, ezcümle bağımsızlardan bu hal
de Meclis hiç kimseyi seçmemek mecburiyetin
dedir. Kimi seçecek? Oranları hangisinin fazla 
ise 7 kişiyi onlara taksim ederseniz ve 3 C.H.P., 
2 A.P., 1 Y.T.P., 1 C.K.M.P. ne düşer. Hiçbir 
suretle, sayıları her hangi bir gruptan daha az 
olan siyasi parti grupu mensubu olmıyan kimse
lerden de bir kişinin, velev gizli oyla olsun, 
'bunların arasına katılması yolunda bir mecbu
riyet olamaz. Hattâ, daha ileriye gidelim. M.P. 
Grupu da maalesef 7 kişi içerisinde temsil edi
lemiyor. Ne dedik; kuvvet oranlarına göre tem
sil edilir, dedik, illâ ki temsil edilir, demedik. 
7 kişiyi kuvvet oranlarına göre taksim ettiği
miz zaman maalesef M.P. Grupuna kimse düş
müyor. Çünkü sayısı böyle gerektiriyor ve işte, 
burada, «siyasi parti gruplarının ve siyasi par
t i grupu mensubu olmıyanların adaletli bir şe
kilde...» deniyor. 
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Şimdi, arkadaşlar, bir birlik grupu bir se

çim yapacak, o birliğin mensubu olmıyan kim
seyi seçmiyecek. Bunların içinde hiç bağımsız 
yoksa, yahut bir iki tane varsa, seçmiyecek. Bir 
'birlik grupu farz ediniz ki, A.P. sinden 3 kişi 
kaydolmuş, öyle istemiş öyle olmuş. Buna mu
kabil Y-.T..P. sinden 59 kişi kaydolmuş. Şimdi 
elbette ki kendi birlik grupuna âza olan insan
lar içinden daha fazla seçecek. Ama diyoruz ki, 
burada, oranlarına göre değil, adaletli bir şe
kilde temsil olunur. Yani bu arada 3 kişiyle 
de temsil edilmiş olsa, bir kişi de Adalet Par
tisinden bulunsun. Yahut tersi. Burada oran 
bahis konusu değil. Burada her hangi bir birlik 
grupuna grup üyelerinin tamamı girmiyor. Bir 
'birlik grupu Meclisin tamamı değil, istiyen gi
riyor, istemiyen girmiyor. Mecliste daha kuvvet
li olan bir grup, bir birlik grupu içerisinde da
ha az adayla temsil edilebilir. Ne diyoruz bura
da? Bu iş milletvekillerinin kendisine kalmış bir 
iş olduğuna göre, oranlar burada artık bahis 
konusu olamaz; adaletli bir şekilde temsil edil
sin denince, «adalet» nedir? Malûm, şimdiden 
burada şu kadar kişi olur demeye imkân yok, 
bunu takdir edersiniz. Her birlik grupunun ida
re heyeti, 'genel kurulu toplanır, bu umumi bir 
direktiften ibarettir, kimlerden neyi seçmek is
tiyorsa onu yapar. Bakarsınız bazan mükemmel 
lisan bilen, mükemmel vasıfta bağımsız veya si
yasi parti grupu mensubu olmıyan birisi olur, 
tek basmadır. Onu oraya göndemrek, memleke
tin itibarı bakımından da uygun olabilir. Ama 
bütün bu mülâhazaları kafasından geçirirken 
siyasi parti gruplarının da adaletli bir şekilde 
ve varsa bağımsızların ve siyasi parti grupu ku-
ramıyan partililerin de adaletli bir şekilde tem
sil edilmesine dikkat eder, diyoruz. Mesele bun
dan ibarettir. Burada kesin bir riyazi oranın, 
işin mahiyeti icabı, hukuk hükmü olarak 
vaz'edilmesine imkân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususa 
daha işaret etmek isterim. 26.12.1962 tarihinde 
ka'bul edilmiş olan 140 savılı Türk vatandaşları
nın T.B.M.M. ne dilekçe ile başvurmaları ve di
lekçelerin incelenmesiyle karara bağlanmasının 
düzenlenmesine dair Kanun var. Bu kanunda da 
diyoruz ki : «Karma Komisyona her meclisteki 
siyasi parti gruplarından ve siyasi grup men
subu olmıyanlardan seçilecek olanların teshi
linde, bunların o meclisteki sayılannın yüzde 
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oranı esastır.» Bu husus Yüce Meclisin kabul 
etmiş olduğu bir esas değildir ve bu hususu 
Yüce Meclis her iki kanadıyla kabul ettiği va
kit bundan çıkan netice, bilfarz Senatodaki Ta-
'biî Üyelerin grup kurabilmeleri değildir, bu, 
sadece sayıları oranına göre komisyonda, Divan
da, şurada burada temsil edilmelerini sağhyan 
bir riyazi zaruretin hukuk hükmü haline gel
mesinden ibarettir. Şu hâlde, böyle bir kaide 
hiç kabul edilmemiş de, şimdi kabul ediliyor
muş! gibi bir durum da bahis konusu değildir. 

Bu itibarla, burada asıl üstünde durulacak 
nokta «adaletli bir şekilde temsil edilmelerine 
dikkat edilir», ibaresidir. Bu, tam bir emir ifa
de eden bir ibare de değildir. «Dikkat edilir», 
diye kanun vâzıı bir direktif veriyor, bundan 
ibaret. 

BAŞKAN — Sayın Balım. 
ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlarım; komisyon sözcüsü, bu tasa
rıda hattâ parlâmentolararası birliklerin dahi, 
faaliyet ve temsil şekillerini en ince teferruatı
na kadar tes'bit ve tahdidetme <endişesindedir. 
Halbuki, parlâmentolararası, dostluk birlik
leri, Meclis içerisindeki komisyonlar gibi te
şekkül etmez. Ben bilfarz Almanca bilebilirim, 
Alman Parlâmentosu ile kurulacak dostluk 
grupuna gönüllü olarak girerim. Diğer bir ar
kadaş, italyanca bilir, veyahut italyanlara hu
susi bir alâka duyabilir ve orada daha fazla 
faydalı olabileceğine inanır. Gider, ve buna 
göre bu grup Parlâmentolar Birliğine dâhil olur. 
Yani burada Meclis içindeki komisyon seçimi 
gibi, Başkanlık Divanı seçimi gibi, mutlak su
rette bir orantının sağlanması zarureti yok
tur. Olabilir ki, italya Parlâmentolararası dost
luğuna, bütün arkadaşların hepsi C. H. P. nden 
olabilir, buna kimse itiraz edemez, yani mut
laka her partiden muayyen bir oran nisbetin-
de, partili, partisiz muayyen oran nisbetinde 
parlâmento birliği teşekkül eder, dışarı gide
cekler bu şekilde tesbit edilir diye bir kaide 
vaz'etmenin mânası yoktur. Bu; münasebet, 
bir dostluk işidir; alâkadar, kendi panlâmen-
tosunu temsil edecek arkadaşların seçilmesi-
dii', zoraki bir iş değildir. 

Sonra, arkadaşımız buyurdular ki ; Senato
daki sayıları (57) yi bulan bağımsızların, şa
yet kendisinin getirdiği ve sözcülüğünü yaptığı 
kanun tâsaıpsında, şartlar uygun olmazsa hiç 
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kimse Meclisi temsil edemiyecektir, bu hata
dır. Bunu hangi komisyon getirebilir?.. Sayın 
tabiî üyeler de bir iki tane değildir gayet ta* 
biî, her şeyi en ince teferruatına kadar kanunla 
tesbit edelim, hattâ bu Parlâmentolararası bir
liklerin 'tüzüklerine kadar inelim dersek, bu
nun içinden korkarım ki çıkamayız. Arkadaş-
lar, biraz da anlayış, biraz da dostluk ve cen
tilmenlik dediğimiz hususlara yer verelim; 
sevgi ve karşılıklı anlayış hâkim olursa zan
nederini ki, işlerimiz ve karşılıklı münasebetleri
miz daha kolay olacaktır. Bu bakımdan Coş
kun Kırca arkadaşımın gösterdiği titizliğe iş
tirak etmiyorum. 

GEÇlCt KOMİSYON SQZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (fctanlbul) — Söz istiyorum 

BAŞKAN T— Buyurun, 'komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Efendim, sayın arkada
şımız Alp Doğan Şen'i tatmin için maddenin 
başına şu kısmın eklenmesini teklif ediyorum : 
«Bu temsilciler, birlik gruplarınca kendi tü
züklerine göre seçilirler.» Devamı aynen kah- • 
yor... 

'Sayın , Ali ihsan Baıli'm arkadaşımın sözle
rine cevap vermek isterim : Kendileri* dediler 
ki «Senatoda hiç'bir komisyon yoktur ki orada 
bağımsızlar temsil edilmemiş olsunlar.» Ken
dileri yine 'benim kadar bilirler ki sayıları 
oranında temsil edilmeleri gerektiği, daha 
doğrusu «gerektiği» değil, fakat, siyasi parti 
gruplarını ku'vvetleri oranının üstünde temsil 
etmememek .gerektiği için, sayıları bağımsız
ların mevcudiyetini gerektirdiği hallerde ko
misyonlara bu Meclisçe de 'bağımsız üye se
çilmiştir. (Şimdi, arkadaşlar, eğer bu noktada 
mutabık isek, hiç mesele yok. 'Siyasi parti 
'grupu mensubu! odmıyanTarın hiçbir suretle 
hiç'bir yere seçilmemeisi yolunda ıbir 'emsal ka-
•bul edecek olursak, 'bu demektir ki, şimdiye 
kadarki tatbikatımız yanlıştır. Başkanlık Di
vanına, seçmiyeceğiz, (komisyona se/çmiyece-
ğiz. Anayasanın bu maddesini Avrupa Konse
yi için (bu 'şekilde anlayıp tefsir etmek ve sı
rası gelince baışka» türlü anlamak yani ko
misyonlarda 'Veya' diğer yerlerde (başka türlü 
anlamak mümkün olabilir mi? Komisyonlarda 
da Başkanlık Divanı seçimlerinde de aynı 
sekilide anlıyacağız. Anayasayı; Avrupa Kon-
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&€yi seçimlerinde (ele 'aynı şekilde anlıyaca-
ğız. 

Sayın İhsan Balını, zaten yapılmış olan bu 
işi yerinde ve doğru kabul" ediyorsa, siyasi 
parti 'grupu mensubu olmıyanlara hiçbir suret
le 'siyasi parti grupu imtiyazı tanı'mıyan şu 
Uıususu da lütfen kabul etsinı 'böylelikle bura
da siyasi parti grupu mensubu olmıyanlara 
hiçbir hak tanınmaması neticesinde hâsıl ola
cak Anayasaya aykırı (hukuki sonuçtan kaçın
mış/ olur. Oranın uylgu'l anması (mecburiyeti 
Ihanigi hailende var? 

- Dostluk gruplarını dördündü madde tan
zim ediyor; orada böyle bir hüküm yoktur. 
ParlâmentJo'kraralsı IHirlik (grupları iki Meclis 
arasında .müşterektir. Türkiye, Taylant 'da top
lanacak Panlâmentolararası Birlik Genel Kuru
luna Parlâmento Heyeti (gönderecektir; heyet 
içinden her arkadaşımız şunu yürükten arzular 
ki her kategoriye mensup arkadaş, bu heyette 
bulunsun. Elbette 'burada tam bir orana gi
dilmez ; burida nıa'hzur duymayız; siyasi parti 
grupları ve diğerleri .güzel ve adaletli bir şe
kilde temsil edilsin, yeter. Şu Meclisin her 
grıtpunda, Parlâmentolar 'Birliği toplantısında 
•ınükemmelen yabancı bir lisanı konuşmalı su
retiyle mıemleiketin yüzünü ağartabilecek arka
daşlar vardır. Bu bakımdan endişe etmeye, 
bendenizin görüşüme göre, mahal yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Say MI Eren... 
ASIM «BREN (Niğde) —Muhterem arka

daşlarım; iki nokta üzerinde anlaşmazlık be
lirmiştir. Hakikatte ilk defa İç/tüzüğe ve Ana
yasaya giren bir (anlamı tatbik mevkiine koyan 
bir tasarı önümüze gelmektedir. Bura'da Par-
lâmentfolararası birliklere kanunla bir hüviyet 
verilmiş oluyor. Şimdiye kadar Ibunılar sadece 
parlâmentoların, içtüzükleriyle tanzim edilen 
birer hüküm olmaktan ileri geçemiyorlardı. 
Şimdi 'kanımla kendilerine bir seçim salâhiyeti 
verilmekte, müstakil 'bir hüviyet ayrıca tanın
maktadır. Ama bu, bir adalet kıstasına göre 
ve usulü veçhile (getirilmiş bir hak olaralk te
lâkki edilemez. Bu, verilmiş fazla bir haktır. 
Bu Ihak verilirken kanun vâzıı, onun hüsnü tat
biki için bir murakabe hükmünü de beraber 
getirmektedir. Bu bakımdan, bir hak verilir
ken, ondan daha fazlasını istemek mahiyetinde 
olmıyan ve fa'kalt aksi ma'hiyette tefsir edile-
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rek, burada tayyedilmek istenen 'bir thıVkmün 
desteklenmesini rioa ederim. 

BAŞKAN — Madde ıhakkında başka söz is-
tiyen... Yok. Değiştirge önergeleri vardır bu 
üçüncü 'madde hakkında, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek! Başlkanlığuna. 
•Görüşülmekte olan [Kanunun '3 ncü madde

sinin 2 nci fıkrasının aşağıdıalki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Dolgun Şen 

MADDE — Bu temsilcilerin seçiminde ıbir-
ılik grupları T. B. M. İMecMsi Oenel Kurulun
daki mevcut parti (gruplarının adaletli 'bir şe
kilde temsil edilmelerine dikkat ederler. 

[Başkanlığa 
:} noü maddenin '2 inci fıkranın 'başına aşa

ğıdaki cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Bu temsilciler birlik .'gruplarınca kemdi tü
züklerine göre seçilir» 

Geçici 'Komisyon. •Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun TCircıa 

BAŞKAN -— Birinci takriri tekrar dku"tııp 
reylerinize arz edeceğim. 

(Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 
'önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (tstanlbul) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza arz ediyorum: 
iKabul edenler... Etmiyenıler... 37 ye karşı 66 oy
la önergenin nazara alınması kalbul edilmiş
tir. 

OEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istantbul) — Komisyon filhal iştirak 
etmemektedir, önergelerle birlikte maddenin 
Komisyona verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Esasen bu yola gidiyoruz. Ko
misyon filhal iştirak etmediğini bildirmişti. 
Biz de zaten Komisyona veriyoruz. 

Dostluk ıgruplan 
MADDE 4. — Yabancı devletler parlâmen

tolarının bir veya birkaçıyla kanşılıfclı ola
rak kurulacak dostluk grupları, Türkiye Bü-
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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 yazılma yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiıyen 
var mi l . Yok. Maddeyi'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yabancı parlâmentolara resmî ziyaretler 
MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
genel kurullarında ayrı ayrı alınır. Her ki Mec
lis çağrıya uyma kararı verirse, çağrının kabul 
olunduğu, Millet Meclisi Başkanlığınca usulüne 
göre çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uıyulacaksa, 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 iıki Meclisten Başkanlık 
Divanının uygun göreceği, Başkan veya Baş-
kanvekillerimden birer kişi ile kâtiplerinden 
birer kişi katılırlar. Heyet Başkanlığı konu
sunda resmî protokol sırasına bakılır. 

Her iki Mecliste seçim 3 neü fıkraya göre 
(heyete kaltılacak olanların han,gi siyasi parti 
gruplarına mensuboldukları dikkate alınarak, 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara gö
re yapılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim bu maddede 
uf ak bir düzeltme yapacağız. 

İkinci fıkradaki, «Millet Meclisi Genel Ku
rulunca» ibaresinin «Millet Meclisince» ve 
«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca» tâbi
rinin de «Cumhuriyeıt Senatosunca», şeklinde 
değiştirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde oylanırken Komisyo
nun değiştirgesi nazara alınacaktır. 

Sayın Alp Doğan Şen, buyurun. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlarım, bu maddenin üçüncü fık
rasındaki, «seçilir» kelimesini bendeniz zait 
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I addediyorum. Bumun yerine, «kur'a ile», tabı> 
I rinin kullanılması lâzımdır. Çünkü, bu daha zi-
I yade bir ziyarettir. Zannederim ki, lisan bilme 
I hususu Avrupa Konseyinde, resmî kongre ve 
I konferanslarda bulunacak arkadaşlarımız için

dir. Halbuki, bu maddeye göre sırf ziyarettir. 
Yabancı bir devletin davetine icabet etmektir, 

O halde, bu ziyarette bulunma şansı her 'ar
kadaşımızın olmalıdır. Bunum, için de, «kur'a» 
usulü yerinde olur kanaatindeyim. 

Nihayet, bunun bir altındaki fıkrada; •«Mec
listen Başkanlık Divanının uygun göreceği Baş
kan veya baskanvekillerimden veya başkaııve-

I killerinden birer kişi ile kâtiplerden birer ki-
I sinin», katılacağı heyetlerden ba^etmişlerdir. 

Bu da fazladır. Çünkü, zannederim bu şe
kilde bir heyette, Avrupa'ya bu şekilde gidecek 
bir heyette bu vasfa ihtiyaç yoktur. Bu husus
ta bir tadil teklifim vardır, takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

j KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Alıp Doğan Şen, kur'a ile seçilsin, diyor
lar. Bir resmi parlâmento ziyareti için heyet 
ayrılırkien kur'a ile seçilime neticesi belki mün-

I hasıran Cumhuriyet Halk Partililere isabet ede-
! ıbilir, başka bir ziyaret için sırf Adalet Partili-
j lere isabet edebilir. Gönlünüz arzu etmez mi 

ki, bu memlekette Türkiye'yi pekâlâ temsil 
edebilecek ve muhtelif partilere mensup kimse
lerden kurulu bir parlâmenlta heyeti gitsin. 
Halbuki, kur'a usulüme başvurmak demek, işi 
tesadüfe bırakmak oluyor. 

Mufhterem arkadaşlarım, bugüne kadar ik
tidar ve mulhalefet olarak birçok meseleleri ara
mızda halletmiş bulunuyoruz. İnsaf buyurun 
bu gibi işlerde, grupların aralarımda görüşerek, 
müzakere 'ederek işi halletmeleri gerekmekte
dir. Burada kesin olarak orana riayet edile
cek de denmiyor. Ama kur'a hakikaten çok te
sadüfe kalmış bir şey. Bırakınız da siyasi par
tilerimizin elden geldiği kadar hepdsinim tem
silcilerinim böyle heyetlerde bulunmasına imkân 
verelim. Kur'a buna imkân vermez. 

Gelelim mubassır meselesine. lejtüzüğüımüz 
gereğince Başkanlık Divanı bizim anubassırı-

I imiz değil; bizi temsil eden insanlardır. Neva
ma, burada bir ıgürültü, kavga çıktığn aşaman 

I bunu yatıştırmak vazifeleri meyamımda olduğu 
I için, bu vazifeyi ifa ettikleri olur. Am% asıl 
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Vazifeleri, hu Meclisi dâhilde olduğu gibi, ha- I 
riçte de temsil etmektir. I 

Şimdi, kendisine Baş'kanlık: Divanına seçil
me şerefi verdiğimiz Ibir insanın böyle hir hey
etin başında temsil yetkisini kullanması, her 
halükârda kötü bir şey olmaz, olsa olsa iyi bir 
şey.'olur< Milletvekilleri ve senatörlere mu'bas- I 

; sır olsun diye, gidecek delegasyona bir başde-
lege tâyin edelim; onun Cimrinden çı'kmaik ka- I 

.(bil olmasın; delegasyon mensuplarına,- «Sen Re
daksiyon Komitesinde, ' sen filânca yerde çalış» 
diye emir versin! Böyle şey yok! Bu heyet ta
mamen temsilî,-- protokol er hır heyettir. Başta I 
(bulunan başkan veya haşkanvekilinin senatör I 

,,ve;milİ0tveki]leHne şuraya git/ buraya git di
ye emir•, vermesi ve onların faaliyetlerini 'kon
trol altına alması gibi ibir şey 'bahis konusu I 
değildir. Ama-kabul hüyurunuz ki Başkanı 

.;. veya Başkanvekilini. mutoassır diye tâyin ede- I 
im ezsin iz, lama yine de 'bir toplayıcıya' ihtiyaç 
vardır. . İ n san la r ıh i r araya toplamak, bugün I 
şuraya gideceğiz, yarın başka yere gideceğiz 
şeklinde'hepsiyle; irtibatı temin etmek vazifesi
ni o yapacaktır. Bunun için de otorite sahibi I 

- insanlardan • 'birine ihtiyaç vardır. Bu Meclis 
otorite sahibi insanları Başkan, Başkanvekili I 
olarak seçmiştir.- Başıka nıemleketlerde de usul I 
/böyledir. Buraya birçok Parlâmento heyetle- I 
ri gelmektedir ve hunlar hiçbir zaman kur'a 
ile seçilmemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) —"Korniş- . 

yonun izaihatı bendenizi tatmin etmiştir. Bu (ba
kımdan önergemi geri alıyorum efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Söz istiyoruım efendim. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. : 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem ...arkadaşlarım, dördüncü maddenin 
son paragrafında (Her iki Mecliste seçim üçün
cü fıkraya göre heyete katılacak olanların han
gi siyasi parti gruplarına mensuiboldukları dik
kate alınarak, hirinci maddenin ikinci fıkrasın
daki esaslara göre yapılır.) denmektedir. 
. Birinci maddenin bilhassa ikinci fıkrası ko-

, ımisyona iade edilmiş olduğuna' göre; %u mad
dede emredilen şeyin ne olduğu Yüksek Hey-

. etçe,.malûm ;değüdir. Bu bakımdan, ikinci îık-
ra. lıalledjldikterL sonradır ki, hu madde üze- | 
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rinde oy kullannlamız -mümkün olacaktır. Bu 
sebeple maddenin komisyonca geri alınmasını 
arz ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyonun 
yorulmaması için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Say m Coşkun Kırca arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, kur'a işine ben de şahsan katılmı
yorum. Yalnız gidecek olan heyetlerden, her iki 
Meclis Başkanlık Divanı girecek, yani Başkan ve
ya Başkan vekillerinden birer kişi ile kâtiplerden 
birer kişi katılırlar, diye kayıt vardır. Gidecek he
yet şayet beş kişi olsa o zaman bizim Meclis Baş
kanlık Divanından Başkan veya Başkan vekille
rinden birisi ile bir kâtip, Senatodan Senato Baş
kan veya Başkanvekillerindoıı birisi ile bir kâtip, 
kadro tamamlanmış olacak. Bu bakımdan ben 
Alp Doğan Şen arkadaşımızın kur'a hususu ha
riç vermiş olduğu takririn hu fıkrasını tekabbül 
ediyorum ve takririn oylanmasını istiyorum. Baş
kanlık Divanının heyetlere bu kadar geniş bir 
kadro ile iştirak etmelerini de uygun bulmuyo
rum. 

BAŞKAN — İhsan Beyefendi, takrir tekab
bül edilemez. Yeni bir takrir 1 atfediniz. Buyu
run, Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımızın endişesine 
mahal yoktur. Birinci maddenin 2 nci fıkrası, ya 
bu şekilde, ya da öbür şekilde halledileceğine gö
re, bunu böyle yapmakla gereğini tanzim ediyo
ruz demektir. Binaenaleyh, maddenin geri alın
masına lüzum yoktur. 

Gelelim Ataöv arkadaşımızın bahsettiği ikin
ci hususa : Sayın Ataöv bence asıl dokunulması 
icabeden bir noktaya temas ettiler. Yalnız, kendi
lerinden istirham ediyorum; «Başkanlık Divanın
dan hiç kimse katılmasın» demesinler de, «Baş
kanlık Divanı mensupları geniş ölçüde katılma
sınlar» desinler. 

O takdirde, zannederim, mesele hallolmuş Ola
caktır. 

Şöyle diyebiliriz : «Her iki Meclis Başkanlık 
Divanlarının aralarında mutabık kalarak uygun 
gördükleri, Millet Meclisi veya Cumhuriyet Se
natosu Başkan veya Başkan vekillerinden biri..» 
diyelim; kâtipleri de çıkaralım. Bu şekilde bir 
metin hazırlıyoruz. Şimcli verelim. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Akdoğan. ı 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) - -

Muhterem arkadaşlar, Sayın Kırea, bu maddenin 
son fıkrasının, ilerde kabul edilecek bir kanuna t 
atıf yaptığını ve oıia göre kabul edileceğini ifade 
ile, «İlerde kanun nasıl kabul edilirse, ona atıf 
yaptığımız hjin, biz de o şekilde kabul edeceğiz.» 
diye bir beyanda bulundular. Doğrudur, gerçek- | 
tir. Ama biz burada bir kanuna, bir maddeye ria
yet edilmesi gereken bir hüküm vaz'edeceğiz. Ria
yet etmeye mecbur olacağımız böyle bir madde 
hükmüne, ilerde gelecek şekilde rey vermemize 
imkan yoktur. I 

Arkadaşlar, buna parmak kaldırıp rey verece
ğiz, ama nasıl vereceğiz ilerde tedvin edilecek bir 
maddeye? Coşkun Kırca arkadaşımızın bu şekil
deki teklifleri asla doğru değildir, esasen kanun I 
tekniği bakımından da buna imkân yoktur. Belki 
bu maddeye bir atıf yapmak lüzumu hâsıl olacak
tır. Bu bakımdan kendilerinden hassaten rica edi
yorum, maddeyi komisyona geri alsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, İsmail Bey madde
yi komisyona almanızı rica ediyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bir dakika efendim, mad- | 
deyi hazırlayıp getiriyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyonun madde üzerinde 
yaptığı değişikliği okutuyorum. * 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 3 neü fıkrası aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
«Bu heyetlere Millet Meclisi ve Cumhuriyet j 

Senatosu Başkanlık Divanlarının aralarında an- ' 
kısarak tesbit edecekleri Millet Meclisi veya Cuıu- 1 
huriyet Senatosu Başkan veya Başkanvekillerin-
den birisi katılır. Bu zat, aynı zamanda heyetin 
başkanıdır.» ı 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde değiştiriyor
lar, Bir de ikinci fıkrasını değiştirecekler, onu da 
okuttuktan sonra maddenin tümünü oyunuza su
nacağım. Bu değişiklik 3 ncü fıkra üzerinde idi. 

ASİM EREN (Niğde) — Fıkranın sonunda 
bir cümle var, o cümle okunmadı. 

BAŞKAN — Tadil edilen kısım maddede ba
kidir, maddeyi değiştirgeleri ile birlikte oyunu
za sunacağım, j 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstabnul) — Beşinci madde olacaktır; 
BAŞKAN — Madde üzerindeki değişikliği 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci.maddenin 2 nci fıkrasındaki «Millet 

Meclisi genel kurulunca» ibaresi Millet Mecli
since ve «Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulun
ca» ibaresi de «Cumhuriyet Senatosunca» olarak 
değiştirilmiştir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeyi son şekliyle tekrar 
okuyoruz. 

MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
genel kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki 
Meclis çağrıya uyma kararı verirse, çağrının 
kabul olunduğu, Millet Meclisi .Başkanlığınca 
usulüne göre çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uyulacaksa, çağrılan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi sayısının yüzde altmış-
beşi kadar milletvekili Millet Meclisince ve yüz
de otuzbeşi kadar Cumhuriyet Senatosu üyesi 
de Cumhuriyet Senatosunca seçilir. 

Bu heyetlere Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanlarının aralarında an
laşarak tesbit edecekleri Millet Meclisi veya 
Cumhuriyet Senatosu Başkan veya Başkanve-
killerinden birisi katılır. Bu zat, aynı zaman
da heyetin Başkanıdır. 

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

BAŞKAN — 5 nci maddeyi komisyonun tadil-
leriylc birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler..... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil bilgisi 
MADDE 6. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler ge

reğince Türkiye Büyük Millet Meclisinden seçi
lerek milletlerarası toplantılara katılacak olan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Fran
sızca ve İngilizceden veyahut gitmeleri bahis ko
nusu olan toplantıda kullanılacak resmî dillerden 
birinden Devlet Lisan imtihanını geçirdiklerini 
veya Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanlarının karşılıklı olarak mutabık ka
larak hazırlıyaeakları ve Millet Meclisi Başkanlı
ğınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tesbit 
edilecek olan belgeleri ibraz etmek suretiyle bu 
dillerden birini bildiklerini tevsik etmiş bulunan
lar 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. 

BAŞKAN —- Madde hakkında buyurun, Alp 
Doğan Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, bu 6 ncı maddenin de tamamen 
kaldırılması lâzımdır. Çünkü, bence her şeyden 
evvel bir milletvekilinin beyanı muteber ve asıl
dır. Esasen yabancı dil bilmiyen arkadaşlar res
mî toplantılara katılma hususunda namzetliğini 
koymıyaeaktır. Namzetliğini koyacak olan arka
daşlar pek tabiî olarak yabancı dil bilenler ara
sından olacaktır. Ayrıca bir vesika ibraz edil
mesini istemek çok garip bir şeydir. 

Arkadaşlar, evvelâ itimadın kendi aramız
da olması lâzımdır. Burada Devlet dil imtihanın
dan bahsediliyor ve ayrıca Meclisçe hazırlanıla
cak bir yönetmelikle işlerin tedvir edileceği ifa
de ediliyor. Bunların hiçbirisine lüzum yoktur. 
Şayet bunun aksi varit olursa, dil bildiği iddia 
edilecek olan arkadaş pek tabiî olarak bunu ve-
sikasiyle ispat edecektir. Peşinen böyle bir ya
bancı dil vesikası aramak doğru değildir. Dil 
bilme meselesi bizim için itibarî bir mesele de
ğildir. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlarım, muhakkak ki, Yüksek 
Parlâmentoyu temsileu gidecek arkadaşların li
san bilmeleri lâzımdır. 

Yalnız bu kanunun sözcülüğünü yapan ve 
teklif sahibi olan arkadaşımdan bâzı hususların 
tenvir edilmesini rica ediyorum. Biraz evvel ka
bul ettiğiniz maddeler mucibince harice gidecek 
heyetlerin seçimine Başkanlık Divanı şu ve bu 
şekilde iştirak edeceklerdir. Buraya iştirak ede-
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cek kimselerin lisan bilmesi lâzım mıdırjr değil 
midir meselesinden ziyade milletvekillerinden 
aranılan vasıfların bu kurula iştirak edenler için 
de aranması lâzımdır. Bu bakımdan bu madde
ye komisyon sözcüsünün vuzuh vermesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Necmeddin Küçüker. 
NECMEDDÎN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, nispi temsil esasının cari 
olduğu memleketimizde, 5 partinin temsilcileri
nin Parlâmentomuzda bulunduğunu kabul ede
lim. Bu temsilcilerden iki partiye mensubolan 
milletvekillerinin lisan bilmediğini farzedelim. 
Bu vaziyet karşısında, tasarıya hâkim olan, 
«kuvvet oranlarına göre temsil edilmek» pren
sibine rağmen iki parti hariçte temsil edilme
miş olacaktır. Bu hususta komisyonun fikri ne
d i r ! Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka

daşlarım, bu kanunun 6 ncı maddesinde dil bil
gisi hakkında vesika istemek hükümlerinin ga
yet yerinde olduğu kanaatindeyim. Bu itibarla, 
Alp Doğan Şen arkadaşımızın noktai nazarına 
iştirak etmek mümkün değildir. 

Samimiyetten bahsettiler, çok istirham ediyo
rum, onların da merak edip tetkik etmiş olmala
rı iktiza eder. Büyük Millet Meclisi albümünü 
tetkik edelim, görürüz ki, dil biliyor musunuz 
sualine karşı az Fransızca ve az ingilizce biliyo
rum cevabı verilmiştir. Bir insan bir lisana va-
kıfsa ya tam o lisanı bilir veyahut da hiç bilmez. 
Az Fransızca veyahut az İngilizce bilmek, bir 
parlâmento üyesinin Avrupa'ya gittiği zaman 
T. Büyük Millet Meclisini temsil edebilecek vas
fını ortaya koyduğu kabul edilemez. Bu itibarla 
burada dil bilgisinin kifayetli bir sekilide ol
duğu hususunun tevsikine zaruret vardır. 

Hürmetlerimlıe. 
BAŞKAN — Buyurunuz, ıSayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMÜJSIYON (SÖZCÜSÜ ÜÖŞKUN 

KIROA (İstanbul) — Ço'k ımulh terem arkadaş
lar, !bir yanlış anlamayı izale edeyim. 

Burada bahis konusu olan husus sadece 
Avrupa Konseyine seçilecek 'olanlar, bir. 

iki, nıilMetlerarası andlaşma ile kurulu ku-
ruillara seçilecek olanlar. ıMeselâ bir unu ah e-
de" ile kurulmuş olan Türkiye - Yunanistan 
ve Yugoslavya Parlâmentol arar ası (Konseyi 
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gibi ki, bu da fiiliyatta işlememektedir, işle
mediği için de seçimi yapılmamaktadır. Sa
dece nazari bir ihtimal olarak derpiş edil
miştir. 

üçüncüsü, milletlerarası andlaşma ile ku
rulmamış olmakla beraber Panlâmentolar-
arası 'bir ına'hiyet arz eden beynelmilel teşek
küllerdir. Sadece bunlar için lisan bilmek 
mecburiyeti vardır. Bunun dışın'da dostluk 
gruplarından bir yabancı parlâmentonun 
daveti üzerine toraya gitmek üzere seçilecek 
olanlarda lisan bilgisi aranmıya-caktır. 

Niçin, 1 ilcisinde aranmıştır, 2 ilcisinde 
aranmamış'tırl 

1 neisi, '2 ilcisinden tamanıiyle farklıdır. 
1 ilcisinde üyeler komisyon veya kurul halin
de toplanırlar, selis 've çabuk şekilde yabancı 
biı< dille konuşmayı ıgerektiren toplantılar 
yaparlar. Diğeri için ise '!>öyle değildir. Bir 
yabancı parlâmeıiıtoya bir ziyaret yapıla
cağı zaman, gidecek üyeler* hususunda (ki 
şimdi 'İran'a gidecekler) lisan 'bakımımdan bir 
kayıt koymaya lüzum yok. Nasıl *olsa içlerin -
de aiz çok lisan .bilen 'bulunur. 'Bunlar için esa
sen oradaki elçilik mensuplarımız gereken j 
yardımı yaparlar, toplantılarda söylenecek 
nutukları yazarlar. Fakat Avrupa Konseyi 
Ve ona 'benzer »kurullarda durum böyile de
ğildir. Burada 'bir 'komisyonda karşılıklı ola
rak, irticalen ibir yabancı lisanı konuşma 
ihtiyacı vardır. Binaenaleyh bu kayıt sade
ce 'bunlar için konulmuştur. 

Şimdi, Alp Doğan Şen arkadaşımızın soru
suna cevap veriyorum : 

Burada Başkan ve Başkan vekilleri zaten 
mevzuubahis değildir. Avrupa Konseyine ne 
Başkan, ne Başkanvekilleri ne de Başkanlık 
Divanı üyeleri seçilmezler. Parlâmentolar-
arası toplantılarda sadece bir Başkanvekili-
nin bulunması bahis konusu olacaktır ki, 
onu da zaten Parlâmento seçmiyecektir. Ken
di tüzüğüne göre seçilecektir. Bu itibarla 
'burada bu mesele mevzuubahis değildir. 

Şimdi ıSaym Alp Doğan Şen arkadaşımız, 
bir 'önemli teklifte bulundular, dediler k i ; 
namzetin lisan bilmediğine dair itiraz olur
sa; namzetiıı lisan bilip bilmediği tahkik 
olunsun. 

Sevgili arkadaşlarım; albümü açtığımız za
man ••görürüz ki, (az çok 'hepimiz aynı kusuru 
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işliyoruz) ne burada, ne de Senatoda, lisan 
'bilmiyen yok demiyeceğim, fakat pek az. 

îtiraız, biraz haysiyetşiken bir şey; aday
lığı ileri sürülen bir arkadaş hakkında iti
raz edelim, lisan bilmediği meydana çıksın; 
bu güzel bir şey değil. 

ıSiyasi parti (grupları gösterecek adayları; 
zaman zaman lıeı* devirde, Qıer parti grupu 
için görülmüştür, ıhatıra gönüle bakılmıştır bu 
işte. Şimdi, şu adam lisan biliyorsa namzet 
gösterin, bilmiyorsa göstermeyin, diyoruz, 
siyasi parti gruplarına. 

Şimdi, 'hiçbir grup inkâr edemez ki, her 
devirde, gurupların,, hepsi 'hatıra gönüle ka-
kapılmışlarlır. Bu yüzden de hakikaten 'Parla
mento dışındaki temsilde aksaklıklar olmuş
tur. 

Şimdi, tekrar ediyorum, burada asla ve 
kat'a, yabancı parlâmentoların daveti üzeri
ne yapılacak resmî ziyaretler için seçilecek 
arkadaşlardan lisan şartı aranmıyacaktır. 
Dostluk «grupları alarak 'gönderdiğimiz he
yetler için de lisan şartı aranmıyacaktır. Sa
dece bir Parlâmentolararası Birlik ve Avrupa 
Konseyi toplantısı için zaruri olan lisan şar
t ı aranacaktır ki, bu da pek ağır değildir. 
Fransızca veya ingilizce 'bilecektir. Veyahut 
gittiği memleketteki, toplantılarda konuşulan 
•dillerden birisini bilecek. Ama bildiği nasıl 
anlaşılacak? Esasen mevzuatımıızda bir kıstas 
vardır; ya, Devlet lisan imtihanını geçirmiştir 
veya bu imtihanı vermeden de lisan bilmek 
mümkündür. iMeselâ, Galatasaray, Ro'bert Uol-
leje mezunudur, lisan bilir. 

Netice itibariyle, dostluk ziyaretlerinde, ge
rekli şartları doldurup doldurmuyor diye si
yasi parti grupları adayları teshil, ede^-kler. 
Bendeniz tekrar arz edeyim ki, vesika ibrazı 
usulünü haysiyetşiken bulurum, arkadaşları 
teşhir etmek gibi olur. Siyasi parti gruplarının 
böylesine önemli bir noktada yanıldıklarının 
burada görüşülmesi güzel bir şey olmaz. Böyle 
bir ziyaret siyasi parti gruplarına daha evvel 
duyurulur. Kendileri bu işi halletmesini bilir
ler. 

Muhterem arkadaşlar, Almanca bilmek me
selesi. Bu mesele Geçici Komisyonda uzun boy
lu görüşüldü. Teklif sahibi olarak Almancayı 
da buraya koymuştuk. Ancak sonradan şu ne
ticeye vardık: Bir kere Avrupa Konseyi olarak 
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hiçbir müşkülât yoktur. Çünkü Almanca halen 
resmî lisan sayılmamakla beraber Avrupa Kon
seyinde kulandan lisanlardan biridir. Orada Al
manca yapılan bir konuşma otomatikman Ingi-
lizceye veya Fransızcaya tercüme edilmektedir. 
Mevzuubahis toplantılarda kullanılan resmî dil
lerden birisi deniyor. Burada, Sayın A. P. li 
bir arkadaşımızın temas ettiği gibi, buraya Al-
mancaıım da ithal edilmesi için de, bilhassa Av
rupa Konseyi için biz şu neticeye vardık; «"Res
mî» kelimesinin buradan kaldırılması lâzımdır. 
Günkü, Almanca resmî bir dil değil, ama Al
manca o toplantıda kullanılan lisanlardan biri
dir. Ama bilfarz İtalyanca değil. Resmî kelime
sinin buradan kaldırılmasına dair bir takrir ve
receğiz, biraz sonra, arkadaşlarım. 

AHMET GÜRKAN (Tokat) - - Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokat) — Dil mevzu

unda aranılan vasfı haiz mebusu bulunnııyan 
parti grupları iştirak edcmiyeeeğine göre Ana
yasanın orantı mevzuundaki âmir hükmü no 
olacak? Bunu nasıl temin edeceğiz? 

GEÇİCİ ÜOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
sayın arkadaşımız şu hususu söylediler, dediler 
ki, «Eğer bir siyasi parti grupunda aranan li
sanı bilen her hangi bir kimse yoksa, Anayasa
nın gerektirdiği oran nasıl temin edilecek?» 

Bendeniz bu durumda olan her hangi bir si
yasi parti bilmiyorum. Ancak, kendilerine de 
bir hak veririm. Bunun için bir fıkra hazırlar 
ve tasvibinize sunarız. «Her halde siyasi parti 
gruplarının oran!arı.nispetinde temsili esastır.» 
deriz. Böylelikle bunu da temin etmiş oluruz. 
(Sağdan bir milletvekili: «Lisan bilen yok.») 
Yoksa dahi bu takdirde Anayasamızın âmir 
hükmüne göre onlardan bir kişi gidecek. Kaldı 
ki, eğer gidecek kimsesi yoksa, kimseyi göııdc-
remiyorsa, bu siyasi parti grupunun başka bir 
siyasi parti grupu adayı veya hiçbir siyasi par
ti grupuna mensup olmıyan birisi lehine fera
gat etmesi mümkündür. Bu bir içtüzük mev
zuudur. Fakat ben kendisine iltihak ediyorum. 
Bir fıkra ilâvesinde fayda vardır: «Siyasi parti 
gruplarının kendi oranları nisbetinde temsil 
hakları saklıdır.» tarzında. 

BAŞKAN — Başkaca söz istiyen arkadaşı
mız yoktur. Şimdi değiştirge önergelerini oku
tuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 

T. B. M. M. Dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkındaki kanun teklifinin 6 ncı madde
sinin tamamen kaldırılmasını arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
;M3 sıra Sayılı, istanbul Milletvekili Coşkun 

Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz, ve Sivas Mil
letvekili Güner Sarısözcn'in Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifinin 6 ncı mad
desindeki «Fransızca ve ingilizce» kelimele
rinden sonra «Almanca» kelimesinin de ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

Gerekçe 
MADDE 6. — Her ne kadar Avrupa Istişa-

i'i Meclisinin Nizamnamesinde kullanılan lisan
lar Fransızca ve ingilizce diyorsa, hakikatte 
hem umumi heyet toplantılarında ve hem de 
komisyon toplantılarında Almanca, sözü geçen 
lisanlar kadar bazan daha fazla olarak konu
şulmaktadır. Avrupa Istişari Meclisine üye 
olan memleketlerde büyük bir çoğunluğu teş
kil eden üyeler Orta - Avrupa memleketleri 
üyeleri bulunmaktadır. Yüksek malumlarınız
dır ki, Orta Avrupa memleketleri Almanca ko
nuşmaktadırlar. Bu sebepten bütün üyeler Av
rupa Istişari Meclisinin umumi heyet ve komis
yon toplantılarında raportör olarak bütün ra
porlarını Almanca vermektedirler. Aynı zaman
da yine umumi heyette ve komisyonlarda Av
rupa Istişari Meclisinin tercümanları aynı an
da Fransızca, ingilizce ve Almancayı karşılıklı 
tercüme etmektedirler.. Bu bakımdan 6 net 
madedeki Fransızca, İngilizce kelimelerinden 
sonra Alınanca kelimesinin de ilâve edilmesi 
uygun olacağı kanatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Aykırılık itibariyle Sayın Alp 
Doğan Şen arkadaşımızın önergesini okutup 
oylıyacağım. Buyurun okuyun. 

(Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon l'ilhâl katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) - - Hayır. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Değiş

t i rge önergesinin nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 33 e 
karşı 56 oyla değiştirge önergesinin nazara alın
ması kabul edilmiştir. 

Komisyona bu nazara alınması kabul edilen 
-önerge ile birlikte madde iade edildi. 

REFET AKSOY (Ordu) — Maddeyi komis-
.yona iade etmeniz doğru değildir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, niçin doğru ol
masın, madde reddedilir de o zaman komisyona 
iade edilmez. Fakat madde reddedilmedi. Oya 
konulan takrir bu maddenin yeniden tedvininde 
nazara alınması içindir, bunun için oya koyduk. 
»Şimdiye kadar da teamül böyledir. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Mütaaddit defalar bir 
hususu burada tekrar etmekten başka bir şey 
yapamadığımızı zannediyorum. Burada takririn 
nazarı itibara alınması oya konmuştur. 

BAŞKAN — İçtüzük öyle. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Reddinin yani maddenin 
tâyymın nazarı itibara alınması oya konmuştur. 
Başka hiçbir husus oya konmuş değildir. O mad
de oylanmamıştır. Komisyonların bu halde, İçtü
züğün sarahatine binaen, bir defalık ısrar hakkı 
vardır. Filhal kabul etmiyoruz derse, ısrar hak
kını kullanmış olur. Biz de iştirak etmiyoruz 
dedik, yani filhal kabul etmiyoruz dedik. Ko
misyona gelir, komisyon ya bu önergeye iştirak 
-eder, ya eski şekilde İsrar eder, ya da ikisinin 
ortası bir madde getirir, madde yeniden görüş
me mevzuu yapılır. O zaman Yüce Heyetinizin 
kararı kesindir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Lütfen takriri 
bir kere daha okutun. 

BAŞKAN — Takrir okundu ve oylandı. 
REFET AKSOY (Ordu) — O halde usul 

hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
"Şen arkadaşımızın verdiği takrir maddenin ta
mamen çıkarılmasına matuftur. Diğer takrirler 
ise maddenin tadiline dairdir. Komisyon sözcü-
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sünün burada verdiği izahat da maddenin tadi
line matuftur. Binaenaleyh, İçtüzük mucibince 
bir madde toptan kaldırıldıkton sonra o madde
nin tekrar komisyona tevdiine imkân yoktur. 
Eğer maddenin tadili hakkında bir takrir veril
seydi ve bu takrir de kabul edilseydi encümenin 
İsrar etme hakkı vardı. Fakat mademki esas iti
bariyle madde Heyeti Umumiyece reddedilmiş
tir,... 

BAŞKAN — Muhterem Beyefendi, maddeyi 
oya koymadık ki, reddedilsin, önergeyi oya koy
duk. 

REFET AKSOY (Devamla) — Evet, öner
geyi oya koydunuz, ama önerge maddenin çıka
rılmasını istiyor. Bu itibarla madde komisyona 
iade edilemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Tadilnamenin ne olduğu
nun tarifi İçtüzüğün 116 ncı maddesinde göste
rilmiştir. Aynen okuyorum : «Bir encümene mu-
havvel kanun lâyiha veya teklifi hakkında bir 
veya birkaç mebus tadilât teklif etmek isterler
se bir tadilname tanzim ederek Reise takdim 
ederler. Tadilnamelerde bunların hangi madde
sine veyahut bütçenin hangi faslına ait olduğu 
tasrih edilmelidir.» Madde devam ediyor ve aşa
ğıda : Lâyihanın Heyeti Umumiyede müzakere
si esnasında....1» diyor. Demek ki, tadilname He
yeti Umumiyede müzakere edilir; reye konur. 
Bu demek değildir ki, madde reye konulur. Bu 
bir maddenin çıkarılmasının nazarı dikkate alın
ması demektir; metnin tadili demektir. («Ha
yır» sesleri) 

Beyefendi okudum. Bir kanun veya lâyiha 
hakkında tadilâtı teklif etmek isterlerse diyor. 
Bir kanun teklifi veya lâyihasının belli bir mad
desi hakkında deniyor. Benim bildiğim kadar 
başka türlü de tatbikatı yapılmamıştır. Bu bir 
tadilnamedir. Bir metinden bir maddenin çıka
rılmasını hedef tutmaktadır- metnin tadilidir. 
Nitekim, Anayasanın 92 nci maddesi de bunu 
böyle anlar. 

Burada kabul edilen maddeyi Senato çıkar
dığı takdirde madde yeniden buraya gelir. Bun
ların hepsi maddenin değiştirilmesi mânasına ge
len tadilnamelerdir. Bir maddenin çıkarılması bir 
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metnin bütünü içinde birtakım boşluklar yarata
bilir. Farz ediniz ki, daha evvel birtakım madde
ler kabul ettik. Ondan sonra bir maddeyi çıkar
dık. Ama, bu çıkan madde belki, başka maddeler
de buna atıf yapılan bir madde idi... Binaenaleyh, 
sırf bu bakımdan, komisyon, bu metnin bütünlü
ğünü korumak için ısrar hakkını da kullanmak 
durumunda olabilir. 

İçtüzükteki 116 ncı madde, tadilnameyi lâyiha 
veya teklifin muayyen bir maddesi hakkında di
yerek tarif etmediğine göre Riyasetin tatbikatı, 
öyle zannediyorum, şimdiye kadar devam edege-
len tatbikata uygun olan en salim yoldur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ahmet Bey. 
AHMET GÜRKAN (Konya) — Çok sevgili 

arkadaşlarım, bir madde ortadan kalktıktan son
ra o madde için artık tadil mevzuubahsolamaz. 
Tadil bir maddenin aynen varlığını muhafaza 
eden, içinden bâzı fıkraların veya cümlelerin çı
karılması veya değiştirilmesiyle mümkün olur. 
Bu Mecliste teamül bugüne kadar böyle gelip git
mektedir. Farz edin ki; bu kanunun sonunda oy
lama sırasında bir arkadaş bir teklif yapsa ve 
«Bu kanunun toptan reddini isterim» dese ve o 
teklifi de Meclis kabul etse bu kanun komisyona 
mı iade edilir, yoksa kabul edilmemiş mi farz edi
lir?. İstirham ediyorum. Tadil başka, maddenin 
toptan ortadan kalkması başka. Madde ortadan 
kalktıktan sonra tadil mevzuubahis değildir ki, 
komisyona iade edilsin. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir kanun teklifinin veya lâyihasının tümünün 
reddi iki şekilde mümkündür. Ya, tümü üzerin
deki müzakereler yapıldıktan sonra maddelere 
geçilmesi reddedilir. Bu takdirde lâyiha veya tek
lifin tümü reddedilmiş olur ki, o zaman lâyiha 
veya teklif tadil edilmiş olmaz; tümü reddedilmiş 
olur. Ya da, son oylama, yani, bütün maddelerin 
müzakeresi bittikten sonra metnin aldığı son şe
kil birinci veya ikinci müzakeresinin sonunda 
tüm olarak oylarınıza arz edildiği zaman tümü
nün kabulü veya reddi mevzuubahsolabilir. Red
dedilirse o zamana kadar kabul edilen maddele
rin kabul edilmiş şekli nazarı itibara alınmaksı
zın kanun lâyiha veya teklifinin tümü reddedil
miş olur. 
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Şimdi, burada bir maddenin bir lâyiha veya 

tekliften çıkarılması, bir teklifin içinden bir un
surunu alıp çıkarmaktır. Bu o lâyiha veya tekli
fin bir tadilidir. 116 ncı madde de başka türlü 
dememiş ki! Lâyiha veya teklif hakkında bir ta -
dilname verilir. 

İçtüzük, tadilnamenin tarifini bir lâyiha veya, 
teklifin muayyen bir maddesine göre yapmamış 
ki, arkadaşlarım. Binaenaleyh, arkadaşların kesin 
olarak yanılmakta olduklarını sanıyorum. Bura
da tatbikatta da böyledir. Başkanlık Divanı bu
nun misallerini zabıtları tetkik suretiyle pekâlâ. 
gösterebilir. Ancak Kurucu Meclisten beri Şura
da sözcülük yaptığım sırada bundan gayrı tatbik 
şeklini bendeniz görmedim. Arkadaşlar, bunun 
da hiçbir farkı yoktur. İçtüzüğün bu maddesin
den bir maddenin tadili bahis mevzuu değildir^: 
bir lâyiha veya teklifin tadili mevzuubahistir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, 6 ncı maddenin lehinde olduğum halde-
usul bakımından yapılan müzakerede aleyhinde-
yim. Haddizatında bir altıncı madde konmuştu.. 
Fakat Heyeti Umumiye ekseriyeti itibariyle^ bu 
maddenin çıkarılmasına karar verdi. Şimdi usul 
bakımından mutlak hüküm şudur : ! 

Müzakere esnasında görüşülen kanunun he r 
hangi bir maddesi tasvibedilmediği takdirde, red
dedilirse, bu çıkarılır. Kanunda silsile halinde de
vam eden 1, 2, 3 ilh. maddeler buna göre tadil5 

edilir. Bunun emsali birçok tatbikatta görülmüş
tür. Beyhude yere muhterem komisyon âzası ıs
rar etmesin. Tadil başka, ret başka. Tadil değ^j-
tirme manasınadır. Demin Ahmet Gürkan arka
daşımızın izah ettiği gibi tadilde, bir kelime, b i r 
cümle, bir fıkra, bir mâna değiştirilebilir. Tüm 
olarak Meclis reddedince o maddenin çıkarılması 
lâzımgelir. Başka türlü olmaz. 

BAŞKAN — Sayın, Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem aav 

kadarlarını, her nekadar taddlname meselesin-
de İçtüzükte tayyedilir veya haklarında hü
küm teşmil edilir, diye bir hüküm yoksa da, 
muhterem Refet Beyefendinin beyanlarımı cerh 
edecek bir kıyas maddesi de gene İçtüzükte-
bardır, arz ediyorum efendim. 

İçtüzük madde 123 : «Munzam maddelerin 
teklifi için de tadilname hakkındaki usul t a t 
bik edilir.» 
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Munzam madde demek; metinde mevcudol- I 

mıyan, ama müzakereler sırasında Yüksek Mec
liste vücuduna lüzum görülen bir madde yeni
den teklif edilir, bunlara ilâve edilir, demek
tir. Yeni bir madde ise ne bir maddenin tadi
lidir; ne de (bir maddenin bir kıısıım ilavesidir. 
Yani munzam madde metinde yeni bir hüküm 
yeni bir maddeye konmasıdır. Sayın Kırca'nm 
anladığı gilbi, benim de anladığım budur; bir 
maddenin tamamen çıkarılması da bir metnin 
tadilidir. Tadilname hükmüne de 123 ncü mad
de aynen tatbik edildiğine göre, 116 ncı ve mü-
taakıtp maddelerin de, çıkarılan maddeler hak
kında da aynı şekilde yani munzam maddeler 
hakkında tatbik edilen hükmün gilbi tatbiki 
mecburidir. Munzam bir madde .için tatbik edi-
lıen hükmün çıkarılan bir madde için de tat
bik edilmesi lâzımdır. Tadüname telâkkisi 123 
ncü maddede seyyanen kabul edilmiştir. O hal
de burada ısrar etme'£ doğru değildir. Her ta- | 
dilnamejyd maddenin tadili değil de, tasarı ve^ 
ya teklifin tadili mahiyetinde, umumi1 görüşle 
telâkki etmek gerekir. Bendeniz Komisyon Söz
cüsü arkadaşımı desteklemekteyim efendim. 
Hürmetlerimle. 

EREPET AKSOY (Ordu) — Söz istiyorum 
«fendim, usul hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında ko-
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nuşması gereken dört arkadaşımız konuşmuş
lardır. Söz veramiyeoeğim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, tenev
vür bakımından bir maddeyi okumak îstiyıo-
ruım. 

(BAŞKAN — Gereken aded dolmuştur efen
dim, esasen bir de önerge vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet kalmamıştır. Oturuma ston veril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Niğde Konya 

Rulhi iSoyer Vefa Tanır 
Uşak Samsun 

İbrahim Bulanap îlyas Kılıç 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BALKAN — önerge sahipleri lütfen ayağa 
kalksıınüar. 

(Önerge sahibi beş kişi ayağa kalktılar.) 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama (yapıldı.) 

öBAiŞKAN — Yoklama neticesinde ekseriyet 
>ol!madığı anlaşıldığından Birleşimi, 18 Ocak 
1963 Cuma günü saat 14,00 de toplanılmak üze
re kapatıyorum. 

(Kapanma saati: 17,45) 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZBİRÎNC1 BÎKLEŞl M 

16 . 1 . 1963 Çarşamba 

Saat: 14,00 

A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve 
vazifeleri kanunu, teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi. (2/101, 4/150) 

2. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
Hane 88, Cilt 32 ve Sayfa 187 de nüfusa kayıt
lı, Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun Hane 5, Cilt 25 ve 
Sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiye-
oğlu 1926 doğumlu Hasan Güneyin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resinin geriverilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/232, 3/470) 

3. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu ile 
İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 69 
ve 70 nci maddelerinin (a) bentlerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin geriverilmesi 
hakkında önergesi. (4/151, 2/354) 

4. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay 
ile Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21. 6 .1943 ta
rih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin geriverilmesi 
hakkında önergesi. (4/152, 2/359) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'm, 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'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — 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) 

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

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

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

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

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

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, inebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 
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10. — 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) 

11. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

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

13. — 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) 

14. — 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) 

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

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Manisa Milletvekili 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) 

20. — 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) 

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

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

23. — 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) 

24. — Giresun Milletvekili ibrahim 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) 

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

26. — 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) 

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

28. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

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

30. — 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) 

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

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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) 

35. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair içişleri ve imar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

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

37. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - istanbul 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) 

38. — 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) 

39. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, Ankara, istanbul, izmir, 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) 

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

41. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olupj olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

43. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

45. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

1. — 4792 sayılı işçi Sigortalan 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] 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
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] 



IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLİK KARARI . 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu

nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S, Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir İnsim 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 Kanıma ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye 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 
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ilâvesi hakkında kanım tasarısı ve Maliye ve • 
Bütçe komisyonları raporlan (1/222) (S. Sa : 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] i 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve j 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci : 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka- \ 
jıunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi i 
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] j 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ı 
ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları 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
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları 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 komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

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

13. — Kaliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (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 İhsan 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,' 
içişleri 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 
G9 nen 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 J8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri 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 imar ve 
iskân ve içişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

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

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

.21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
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 
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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 kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
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 
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 tasarısı 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 j 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum- I 

lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
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 Çimen 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 teskeresi 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'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko-



misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 . nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

36. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

37. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

38. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriyeden doğma 19 .10.1931 do
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz- j 
miyeoğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/232) 
(S. Sayısı : 34) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

39. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

40. •— Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

41. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

42. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

43. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

44. — Subay, askerî memur ve assubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

45. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu. (1/347) (S. Sayısı : 40) [Dağıtma 
tarihi : 11 .1 .1963] 




