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GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Millet Meclisi Plân Komisyonuna (havale 
•edilmiş oll'an Bursa Milletvekili Tbralhitn ök-
tem ve 3 arkadaşının Sendikallar kanunu tek
lifi ile itişimi ve iş veren 'Sendikaları kanunu ta-
ısaosı, 'Toplu sözleşme, Grev ve lokavt kanu-
nıu tasarısına dair, O. H. P. Grup ıBaışkanvıe-̂  
kili Vabap Dizdaııoğlu, A. P. Grup Baış/kan-
vefcili Alii Naili Erdemi ve C. K. (M. P. Grup 
Başlcanvelkili S'adrefctin Toslbi'nin önergesi 
ile tarihleride değişiklik yapıldığına dair öner
ce kabul edildi. 

Cevat önder ' in, Erzurum 'Millet vekilliğün-
den istifa ettiğine dair telgrafı okundu, (Bilgi 
edi mildi. 

Devlet ıSu îşleri Genel Müdürlüğü ve, 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe 

'kanunlarına bağdı (A/ l ) işaretli (cetvellerde 
değişiklik yapılması ihakkında kanun tasanla-
rina dair O. (Senatosu ve Karma Bütçe Koımis-
yonu Başibanlıkları teskereleri okundu. Bil
gi edinildi. 

Afyon Karalhisar Millet'velkilü Şevtki Güler'-
in, Afyon Karalhisar Miltet'veSkili Veli İBaişa-
ram'a veya ilgili 'olduğu firmaya, seçimlerden 
önce veya slonra, bankalar taraf ınldan açılmış 
olan ikredi miktarına dair, 'Ticaret ve Mali
ye Balkan'larından sözlü sorusunun igeriVerillme-
sine "dair önergesi ile, 

Başakan îsırmet Inön'ü'nün, Ulusal bayram 
ve genel tatiller Ihalkkındaki '2739 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının ıgündeıme alınmasına 
dair önergesi >okundu, kabul olundu. 

Bursa MiIletveMli Sadrettin Çan'ga ve 29 
arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci mıad-

desiııin 7 numaralı bendine 5051 sayılı Kanun
la eklenen (e) fıkrasının değiştirilmesii 'hak
kı ııdaki kanun teklifine dair Plân Komisyo
nu raporu üzerinde bir süre görüşüldü, teklif 
reddedildi. 

'Türkiye 'Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku-* 
rumıu 'kurulması hakkında 'kanun tasarısı ile 
O. Sen altosu Tabiî Üyesi Şamili Küe/ük ve 12 ar
kadaşının Türkiye Ttnıî ve Teknik Arattırma 
Konseyi kanunu tefkliilfi Konıisylon. ve ilgili Ba
kanlar Genel Kurulda hazır (bulunmadık 1 anlı
dan, gelecek (birleşime bırakıldı. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması teşkilâtı müş
terek enfrastrüfetür p rom rami an gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine 
(Irilsr f>095 sayılı Kanunun 10 nen maddesinin 
değiştirilmesi, 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümetinin resmî Mr müessesesi >olan 
Mill'etilerarası Kalkınma Dairesi arasında im
zalanan. istikraz Antlaşmasın m onaylnnıma-
sıııııı uygun bulunduğu, 

Cumhuriyet- Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 5434 sayılı İTürikiye Gıımlıuri-
yeti Emekli Sandığı 'Kaıuınunuu ıgec/M 84 ııeü 
maddesinin değiştirilmesine ve İni .kanuna -gc-
cici bir madde eklenme'Sİ, 

Tekel Genel Müdürlüğü binaisı için .geleeek 
senelere sâri "taahhütlere ginişiimesi 'hakkında
ki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi nün de
ğiştirilmesi ıha'k,kında;ki kanını taısarılan kabııl 
edilerek tümü ,'ieı'k' -oy'a sunulduysa 'da yeter 
çoğunluk sağlanamadığından onaylamanın teık-
ra rian a c ağı b il di rildi. 
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Devlet memurları aylıküarmın tevhit ve te

adülüne dair lolan 36Ö6 saydı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet IBak&nlığı kısmında 
değiş&kiik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
iligilli Balkan Oenel Koırulda Ihazır bulunmadı
ğından gelecek bMeşime bırakıldı. 

DeMet memu/rlan aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair [3>6dQ sayılı Kanuna (bağdı (1) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması ve hesap uzmanları kurulu; 
kunıLmaısına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin değitşitfatilmesü (hakkında kanun ta-
şansı kabuil edildi. 

Âmme laüaıoalklarmın taMl usulü 'hakkında
ki Kanunun 60 ncı ımaddesinan değaştiıidmesine 
dair kanun tasarısı ile Adıyaonan MilletvekilJî 
Am-f Atalay ve 31 'arkadaşının, 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tah/slil usulü hakkındaki 
Kanunun 10 neu maddesinin 5 num'amlı bendi* 
rıin değiştirİLmesi (hakkında 'kanun teklifinin 

3 . 4 . 1963 O : 1 
tümü açık oıya sunulduysa da^ yeter çoğunluk 
sağlanamadığından (oylamanın ıgeleeek birle-
simde tekrarlanacağı bildirildi. 

'•Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı Kuru
luş. ve memurları • Kanununda ve 4802 sayılı 
Kanuna ibağlı (1) ve ('2) sayılı eetvellerde fle~ 
ğtifJllcliiiklıer yapılmasına dair kanun tasarısı, il
gili Bakan Genel Kurulda Ihazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşüıme bırakıldı. 

5434 sayılı 'Türkiye Cuımlhuriyeti EmeMi 
Sandığı Kanununun 23 ncü (maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı kabul edifdi. 

3 . 4 . 1903 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılm'ak üzere Birleşime «on verildi, 

Başkan Kâtip 
.BıaşkanvdMli Konya. 
Nurettin Ok Vefa {Tamr 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza. Polat 

SORULAR 

Sözlü sorulur 
1. — İstanbul (MHllel/vekilii Vaihyi özarar'ın, 

istanbul'un 'Sağmalcılar köyü ile Gefctepe na
hiyesinin su ihtiyacının Ih allı için ne düşünül
düğüne ve bu yerlere biner sağlık merkezi açıl-
loıîasına lüzum görülüp gerüUmediiğine dair «»öz
lü soru önergesi, imar ve İskân, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkların a gönderilmiştir. 
(6/582) 

2. — Antalya iMiilıletve'killi lihsau Ataıöv'ün, 
Antalya iliniinı imar plânında., son ün; yıl için
de, kaç defe tadilât, yapıldığına, dair «özlü «lo
ru önergesi, imar ve İskân Bakanlığına gönde-, 
rilmistir. ('6/583) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındakü akarsiflla.nn ısllallıı ile ova
nın sulanması konuşumda ne düşünüldüğüne 
daiir sözlü füom 'önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına ıgönderiLmişitir. (İ6/5I84) 

•4. — Antalya Milletvekili 'tasan Atîaöv'üıı, 

Serik ilçesi jıçııııc M uyunun ihtiyaca cevap ver
mediği 'konusunda. ıbir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair sözlü som önergesi, İmar ve 
iskân Bakanlığına ıgendemlmiiişttir. (l6/5'#°) 

Yazılı sorular 
1. — İzmir Milletvekili Arif Ertun)ga'um, 

İzmir ili lilıçelerindeki^köyliiye, 5373 sayılı Zey-
tincillik Kamunu gereğince, son on yıl içinde, 
ne miktar delieelik yer verilmesinin tesbii't edil
diğinle ve bu yerlerin tapusu ile köylüye tesli
minde hâlâ sürüncemede kalan kısımlar olııp 
almadığına dair yazılı som önergesi 'Tarım Ba
kanlığına (gönderilmiştir. (7/284) 

2. — İzmir Milletvekilli Arif Ertuniga'ııın. 
lî>62 yılı Eylül ayından itibaren yağ ımevzüu-
nuaı nasıl mütalâa edildiğine ve maa^garinelle-
riıı übtiyacma cevap verilmiş olup olınıadığjma 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/285) 

2. ~ GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifele

ri hakkındaki 6978 sayılı Kanunum bâzı mad
delerimde ve Ibu (Bakanlığa ait kadrolarda deği

şiklik yapıllmasııi'a, dair kanun tasarısı (1/432) 
('Sanayi ve Plân'komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Kars Milletvekili' Hasan Erdoğan ile 
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Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü 'm'addes'ini ta
dil eden 291£ sayılı Kanunun 4 ncü /maddesine 
'bir fıkra eklenmesine d'air kanun ' iteklifi 
(2/469) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Kastamonu Milletvekili Fetlhi Do-
ğançay'm, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet, 
ordu, 'kolordu ve tümen komutanlarına, gene
ral ve amirallerle, general ve amiral makamını 
işgali edenlere tahsis edilecek lojmanlar hak
kında kanun teklifi (2/470) (Maliye, Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlarıma) 

Tezkere 

4. — Karamürsel il ojesinin Malhmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfu
sa kayıtlı Receboğlu, Haniıfe'den dogma 18 
Mart 1941 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm ce
fasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/542) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

5. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün de
ğiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rama/melerinin onaylanması (hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 

3 . 4 . 1963 0 : 1 
komisyonları raporları. (1/225) (Gündeme)' 
(S. Sayısı : 120) 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunuma ibir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/100) (Gündeme) (S. Sayısı : 121) 

7. — Kamu iktisadi Teşıetobüsılerinin 1960 ve> 
daha önceki .bütçe yıllarına ait !bir kısım ver
gi borçlarmın tasviyesi iha'kkında 'kanun tasa
rısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ıkomisyonlart 
raporları (1/201) (Gündeme) (S. Sayısı : 122) 

8. — Toprak Malhsulleri Ofisi Kanununun 
lilkincıi maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tesaınsı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları rakorla
rı. (1/297) (Gündeme) (S. Sayısı : 123) 

9. — Türkiye öumihuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi-
ne dair kanun tasarısı ve 'Ticaret ve Plân »ko
misyonları raporları. (1/345) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 124) 

10. — 97 sayılı Kanuma *göre askerlik hiz-
ımetleırini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğret-
•raen olarak yapanların il'kokul öğretmenliğine 
tâyinleri 'haikkında kanun ıtasansı ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı : 125) 

...... 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır. Mü
zakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin'-
in, Kıbrıs Rum Başını ile sorumlu Rum idareci
lerinin, ciddî ikazlara rağmen, tahrik edici beyan 
ve davranışlarını devam ettirdiklerine dair de-
msci. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Kıbrıs 
mevzuunda gündem dışı söz istemektedir. Bu
yurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKÎN — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar, Kıbrıs olayları hakkında geçen Şubat 
ayında, gerek dış politika görüşmeleri, gerek 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi müna
sebetiyle Yüksek Meclise arz ettiğim izahattan 
bu yana, belediyeler konusunda kayda değer 
müspet bir gelişme olmamıştır. Yüksek Ana
yasa Mahkemesinde, Kıbrıs Türkleri tarafından, 
Kıbrıs Bakanlar Kurulunun, ayrı belediyelere 
el koyma kararı aleyhine üç dâva, Kıbrıs Tem
silciler Meelisi Rum üyeleri tarafından da, Türk 
Cemaat Meelisi aleyhine bir dâva açılmıştır. Ha
len bakılmakta olan bu dâvalar hakkında mah
kemenin yakında karar vermesi beklenmekte
dir? 

Haklarından emin olan ve anlaşmazlığın hu
kuk yolları ile halledilmesini arzulayan Türki
ye ve Kıbrıslı Türkler, mahkemenin kararını so
ğukkanlılık ve sükûnetle beklerken, Kıbrıs Rum 
basını, ve hattâ sorumlu Rum idarecileri tahrik 
edici, hak ve hukuku reddeden beyanlarına ve 
davranışlarına, vâki ciddî ikazlara rağmen, de
vam etmektedirler. 

Bu nevi faaliyetlerin en yenileri, Kıbrıs 
Cumhurbaşkanının son bir hafta içinde vâki ijki 
beyanıdır. 27 Mart günü «Kıbrıs Haberljer 
Ajansı» na verdiği beyanatında Başkan Maka-
rios, ezcümle, «... Anayasanın vecibeleri £e 
olursa olsun, belediyelerin ayrılması kabili tat
bik değildir. Eğer Türkler benim, birleşik bele
diyeler teklifimi kabul etmezlerse, hâsıl olacak 
teşevvüşü önlemek ve halka belediye hizmetleri
ni sağlıyabilmek için, Hükümetin, belediyelejre 
ait yetki ve vazifeleri eline almasından başjca 
çare göremiyorum...» demiştir. Beyanatının <jii-
ğer bir kısmında da, Başkan Makarios «... as
kıdaki meselelerimiz, bizim iç meselelerimizcjir 
ve hiçbir devletin, bunlara müdahaleye hukju-
kan hakkı yoktur. Kıbrıs Hükümetinin davfti 
ve muvafakati olmaksızın, sözde Garanti Anjd-
laşmasına dayanılarak, vukubulacak her hangi 
bir yabancı müdahale, Birleşmiş Milletler Yasa
sı ve Nizamnamesinin ana prensiplerine tama
men aykırıdır. Böyle bir müdahale teşebbüsü 
olursa, Birleşmiş Milletlere gideceğiz...» sözle
rini sarf etmiştir. 

EOKA'nm yıldönümünü kutlamak için, Şl 
Mart günü, Kıbrıs Rumları tarafından Kıbrıs 
makamlarının müsamahası ve hattâ yardımı ile, 
tahrik .edici nümayişler tertiplenmiş ve bu mjü-
nasebetle Başpiskopos Makarios, bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmasında Başkan Makarios, 
«Silâhlı mücadele sona ermiştir. Fakat savaş 
başka bir şekilde devam halindedir. Kıbrıs Cum
huriyetinin kuruluşunu temin eden Londra ye 
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Zürih Anlaşmaları, o zamanki şartların neticesi 
idi. Kıbrıs mücadelesinin hedefi ise, bir Cum
huriyet yaratmak değildir. Ancak, bu anlaşma
lar gelecekteki başarıların temelini atmıştır. 
Yolumuza devam edelim.» demiştir. 

Kıbrıs Devletinin en yüksek sorumlu mevki-1 

ini işgal eden ve Anayasayı sadakatle uygula
yacağına dair yemin etmiş bulunan, bir şahsi
yetin, yapılan ikazlara rağmen, bizzat kendi im
zasını inkârdan çekinmiyerek bu kabîl, düpe
düz, hukuk dışı sözler sarfına devam eylemesi, 
Kıbrıslı Rum idarecilere hâkim olan tehlikeli 
zihniyeti bir defa daha en açık'şekilde ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

İngiliz idaresi altında Kumların Türklere 
karşı reva gördükleri, sistemli, ayırd edici, ve 
kötü muameleler sonucunda İngilizler tarafın
dan, 1958 yılında, ayrı ayrı Türk ve Rum bele
diyeleri kurulmuş ve o tarihten ben ayrı bele
diyeler, pekâlâ vazifelerini faydalı olarak yü
rütmüşlerdir. Anayasaya, ayrı belediyelere dair 
hükümler, bu durum bilinerek ve bilindiği için 
konmuştur. Bu itibarla, 1958 den beri uygula
nan ayrı belediyeler müessesesi ile ilgili Anaya
sa hükümlerinin bugün kabili tatbik olmadığını 
iddia etmek, sadece yüklenilen bir taahhüdü tek 
taraflı olarak ortadan kaldırmak için ileri sü
rülen bir bahaneden başka bir mâna taşıma
maktadır. Keza, Kıbrıs Rumlarının, daha bir
çok ahdî hükümleri, benzeri taktiklerle kaldır
mak niyetleri ve teşebbüsleri de meçhulümüz 
değildir. Onların bütün hareketlerini evvelden 
beri yakından, dikkatle ve teyakkuzla izlemek
teyiz. 

Kıbrıslı mesul Rum şahsiyetler, imzaladıkla
rı milletlerarası anlaşmaları ve Anayasayı çiğ
nemek hususunda kararlı iseler, Türkiye Cum
huriyeti de, anlaşmaların ve Anayasanın tama-
miyle uygulanmasını sağlamak ve Türk hakla
rını mahfuz tutmak hususunda sarsılmaz bir 
surette kararlı ve azimlidir. (Alkışlar) 

Cumhurbaşkanı Makarîos, Garanti Andlaş-
masmın Birleşmiş Milletler Yasasına aykırı ol
duğunu ileri sürüyor. Başkan hakikaten bu ka
naatte ise, yanlış bir hesap yapıyor. Çünkü, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin Garanti Andlaşması ile 
yüklendiği taahhütler, Birleşmiş Milletler Ya
sası hükümlerine uygundur. Hiçbir üye devle
tin, Birleşmiş Milletler Andlaşmasını, bilerek ve 
usulüne uygun olarak yüklendiği vecibelerden, 
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tek taraflı olarak kurtulma vasıtası yapamıya-
cağı aşikârdır. 

İmzaladığı milletllerarası anlaşmaların veci
belerini, açıkça inkâr etmekten çekinmiyen bir 
zümrenin, 'bilâkis meşruiyeti ve mevcut anlaş
malara riayet prensibini savunmaktan başka 
bir gaye ,gütmiyen tarafı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına şikâyet edeceğinden bahsetmesini, 
ciddiyetle bağdaşmıyan bir tutum telâkki et
im ekteyiz. 

Başpiskopos Makarios'un «Bnosis» iştiyakı
nı açıklıyan sözleri karşısında, «Enosis» hayali 
peşinde koşmanın, (geçmişte karşılaşılan büyük' 
tehlike ve ıstırapları, tekrar fazlasiyle canlan
dırmak olacağını hatırlatmak isteriz. (Alkış
lar) 

Türkiye Cumhuriyeti, evvelce de arz ettiğim 
gibi, (Kıbrıs'taki uyuşmazlıkların, anlaşmalar ve 
Anayasa hükümlerine tamamiyle uygun olarak 
halline taraftardır. Kıîbrıslı Rum liderleri, itidal 
ve mâkul ât yoluna ısevk etmeye matuf gayretle
rimize, müşterek menfaatler yararına olarak, 
şimdiye kadar olduğu gihi, bundan böyle de, 
devam etmek hususunda arzu beslemekteyiz. 
Fakat, buna rağmen, Kıbrıs Rumları, hukuk dı
şı vaziyetler yaratmaya teşebhüs ettikleri tak
dirde, bunun neticelerinin sortumluluğu, tabiî 
ki, kendilerine aidolacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıslı Rum idareciler, Türkiye'nin, dikkat 

ve enerjisini iç meseeleleri üzerine teksif eettiği 
şu anda, Kıbrıs'ta yaratmayı tasarladıkları 
olup bittileri (gözden kaçıraoğı ve binnetice Kıb-
rıs't Türk haklarının tehlikesizce ihlâl olunabi
leceği gibi sakîm kanaatlere ısahip iseler, bilsin
ler ki, çok valhîm hir hataya . düşmektedirler. 
((Bravio sesleri, alkışlar) 

Yüksek huzurumuzda,bir kere daha açıkça. 
belirtmek isterim ki, dışarda, haklarımızın ve 
hayati 'menfaatlerimizin mulhtel olduğunu mü
şahede ettiğimiz an, bu ilhlâl keyfiyeti, bu te
cavüz teşebbüsü, Türk Milletini, bütün /gücü ile 
ve yekvücut olarak, dimdik Çarşısında bulacak
tır. (Alkışlar) Yüz küsur bin kişilik aziz soy
daşlarımızı yabancının keyfî idaresine terk ede
cek Jbir Hükümet Türkiye'de hiçbir zaman mev-
cudolmıyacaktır. Hürmetle selâmlarım. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN" — Gündem dışı konuşmak üzere 
4 arkadaşımızın talepleri vardır. 4 nün de talep-
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İerini is'af etmeye imkân olmadığından, arkadaş
larımızdan bu sözlerini geri almalarını rica ede
ceğim. Çünkü, gündem çok doludur ve bâzı tak
rirler de vardır. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık Divanı tezkeresi okunacaktır. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, Başkanlık 3 defadır gündem dışı 
sözümü reddetmektedir. Trakya bugün sel felâ
keti içindedir. Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzun, 4 arkadaşımız, ak-
tüel mahiyet arz eden mevzular hakkında gün
dem dışı söz istemiş bulunmaktadır. Her birine 
ayrı layrî spz vermiş olsam bu Mecliste gündeme 
geçmek imkânı kalmıyacaktır. Kaldı ki, beş gru-
pun müşterek takrirleri vardır, bâzı kanunların 
görüşülmesini istemektedirler. Bütün bunları bu
güne sığdırmaİr. mümkün değildir. 

?. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/540) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 29 . 3 . 1963 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 2 ay hastalı
ğına binaen, 26 . 3 . 1963 tarihinden itibaren. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 10 gün 
mazretine binaen, 20 . 3 . 1963 tarihin Ten itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 2 ay hastalı
ğına binaen, 26 . 3 . 1963 tarihinden itibaren. 

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

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 10 gün 
mazretine binaen, 20 . 3 . 1963 tarihinden itibaren. 

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

Gündemin üçüncü ıma)ddesin,e 'geçiyoruz. 

3. — Sezai Sarpaşar'm Kütahya Milletvekil
liğinden istifa ettiğine dair önergesi '4/195) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Sezai 

Sarpaşar, milletvekilliğinden istifa ettiği hakkın
da beyanını Riyasete yaptıktan son (&, ıstifadatı 
vazgeçtiğine dair bir önerge ile Riyasete tekrar 
müracaat etmiştir. 

Durumu âriz amik inceliyen Riyaset Divanı
mız, ekseriyetle vermiş olduğu bir ka.'ar gereğin
ce, geçmişte buna uygun bir emsal bulunmadığın
dan istifa mektubunun okunmasından vazgeçilme
si kararına varmıştır. 

Yalnız, gündemin bu üçüncü maddesi hakkın
da Riyaset Divanı bu şekilde bir karar verdik
ten sonra, Sayın Ahmet Aydın Bolak arkadaşj-
muz bu 'hususta bir önerge vermiştir. Şimdi, 
bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'm millet

vekilliğinden istifası ve Heyeti Umumiyeye bu hu
susun arzından evvel, istifasını geri almacı ile do|-
ğan hukuki durumun bir teamüle esas olacağı ma
lûmdur. 

Bu hususun Anayasa Komisyonunun mütalâa-
sı alınarak Heyeti Umumiyeye sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Bu durum, Meclis muvacehesin*-
de bir usul meselesi olarak telâkki ediliyor. Ler 
hinde ve aleyhinde ikişer arkadaşımıza söz vere
ceğim. 

Buyurun, Sayın Ahmet Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) -4 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz tanzim ve tevzi 
edilen gündemin ikinci maddesinde, Başkanlık Di+ 
vanının Genel Kurula sunuşları arasında istifa
nın yer almış olması dolayısiyle, Riyaset Divanim 
nın şimdi tebliğ ettiği kararın hilâfına bir gö
rüşe sahibolduğu düşüncesiyle, yani "stifanm te
kevvün ettiği ve Genel Kurula sunulması lâzım-
geldiği içtihadını kabul ederek, tesis ederek bunu 
gündeme ithal ettiği düşüncesiyle, mevzu hakkını 
da bir teamülün tesbiti bakımından, Anayasa Ko-
misyonunun mütalâasının alınması şartiyle Heye^ 
ti Umumiyeye gelmesi için bu takriri verdim. 
Eğer Riyaset Divanı bunun Heyeti Umumiyeye 
sunulmaması gerektiği hakkında ekseriyetle bir 
karar tesis etmiş ise ve bu maddenin, yani sunu
şum gündem cetvelinden, buradan çıkarılması lâ-
zımgeldiğini beyan ediyorlarsa, bendenizin tak-
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ririni oylamaya lüzum kalmıyacaktır. Hürmetle
rimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak, zatıâlinizin takri
ri muvacehesinde Riyaset Divanı bunu müdafaa 
etmiş ve bu maddenin gündemden çıkarılmasına 
karar vermiştir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
öyle ise takririmin oylanmasına lüzıvn yoktur. 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesine ge
çiyoruz. 

4. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Âğacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğtu, Fatma'
dan doğma 9.8. 1938 doğumlu Ali Osman 
özden'in Ölüm cezasına çarptırılman hakkında 
Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/511, 3/541) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 2 . 1963 tarihli ve 5/4 - 8Ş2 sayılı 

yazınıza; 
ölüm cezasına hükümlü Ali Osman Özden ve

kili Avukat Uğur Alacakaptan tarafından vâki 
iadei muhakeme talebi dolayısiyle Ankara Birinci 
Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilmek üzere, adı 
geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi hususu, 
Adalet Bakanlığının 29 . 3 . 1963 tarihli ve 8243 
sayılı yazısiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

„ ismet İnönü 

BAŞKAN — Dosya komisyondadır, geriveril-
miştir, efendim. 

İkinci defa oya konacak işler mey anında, 1-
2 - 3 - 4 - 5 sıra numaralarını tenkil eden ve 
geçen birleşimde gerekli çoğunluk sağlanamıyan 
oylama muamelelerine geçeceğiz. Her birini teker 
teker okuyup, bütün kupaları birlikle dolaştıra
rak reyinizi istihsal edeceğiz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. -— Kuzey - Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve hsis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun (1/291) (8. Sayısı: 51) 

BAŞKAN 
dolaştırınız. 

Açık oylamaya tabidir. Kupayı 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî Ur 
müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 
(1/234) (8. Sayısı: 63) 

BAŞKAN — Açık oylamaya tabidir. Kupayı 
dolaştırınız. 

3. •— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair Kanun (2/243) (S. Sayısı: 79) 

BAŞKAN — Açık oylamaya tabidir. Kupayı 
dolaştırınız. 

4, — Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası 

için gelecek senelere^ sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 7077 sayılı Konunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun (1/267) (S. 
Sayısı: 87) 

BAŞKAN — Açık oylamaya, tabidir. Kupayı 
dolaştırınız. 

5. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 
5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun (1/230, 2/131) (S. Sayısı : 91) 

BAŞKAN — Açılç oylamaya tabidir. Kupaları 
dolaştırınız. 

Sayın arkadaşlarım, daha evvel alınmış bir 
karaır gereğince yüksek, malûmlarınız olduğu 
üzere Çarşamba günleri saat 16,00 ya kadar Di
van sunuşları ve kanun teklifi ve tasarıları gö
rüşülür ve 16,00 dan itibaren de sözlü sofralara 
geçilirdi. Müşterek gruplara ait bir önerge ile 
bu karardan bugün için vazgeçilmesi derpiş 
edilmektedir. 

önergeyi okutuyorum. 

I5o 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin öncelikle.görüşülecek 

işler kısmında yer alan «Ulusal Bayram ve Ge
nel Tatiller Hakkındaki 2739 sayılı Kanun Ta
sarısı» ile «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı ile Amerika'da kâin Howard International 
İne. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair 
Kanun Tasarısı» nın dağıtılmasından itibaren 
kırksekiz saat geçmemiş olmasına rağmen ve 
gündemdeki diğer bütün maddelerden önce gö
rüşülmesini ve bugüne mahsus olmak üzere, bu 
tasarıların müzakeresinin tamamlanmasından 
sonra Sözlü sorulara geçilmesini arz ve teklif 
©deriz. 
C.H.P. Grup Başkanvekili Y.T.P. Grup Başkam 

Mardin Erzincan 
Vahap Dizdaroğlu Sadık Perinçek 
C.K.M.P. Grup A.P.Grup 

Başkanvekiili Başkanvekili 
Sivas Balıkesir 

Cevad Odyakmaz Cihat Şilgehan 
M.P. Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Zekâi Dorman 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Oğuz? 
AHMET OĞUZ (İstanbul) '— Bu kânun 

hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
' Arkadaşlar, bu takrirde mündemiç hususlar; 
buıgün sözlü sorulara geçilmeden evvel mevzuu-
bahis edilen kanunların görüşülmesi ve bu ka
nunların müzakeresinin bitiminden itibaren 
sözlü sorulara geçilmesini tazammun etmekte ve 
dağıtılan kâğıtların dağıtımından itibaren 48 
saat geçmeden mezkûr kanunların görüşülmesi
ni istidaf etmektedir. 

Bu takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. v 

$. — Tllusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/224) (S. Sayısı: 127) (1) 

fi) & 8. 127 olan basmayanı bu tutanağın 
sonundadır. 
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BAŞKAN — Geçen Biricimde kamınım ön

celik ila gÖ*ü$iüaıe*i kabul edilmiş. İdi. 
Kanunun tümü iteerhıdö s6i istiyenlere spa 

ile söz vereceğim. * • I 

Sayın Cevad Odyakmaz. 
C. K. M. P. GRUPÜ ADINA CEV^D 

ÖDYAKMA2 (âivas) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

27 Mayıs gününün Hürriyet ve Anayasa Böy-
ramı olarak kabulü hakkında birinci Karma hü
kümet tarafından hazırlanarak Yüce Heyetinize 
sevk edilmiş'bulunan kanun tasarısını C. K. M. 
Partisinin desteklemeğe kararlı bulunduğunu 
belirtmekle söze başiıyacağım. 

. Bilindiği gibi C. K. M. Partisi demokratik 
hak ve hürriyetlere dayanan hukuk devleti!ni
zamını bütün müessese ve kaplan ile kurmak 
ve yaşatmak amacı ile siyasi hayatına başlanmış 
ve bu Uğurda çetin mücadeleler yapmış bir par
tidir. * j 

Partimiz bu mücadelelerine bayrak yaptığı 
fikir ve prensipleri daha ilk günden itibarenj te
ker teker programında göstermiş, teşkilini) is
tediği müesseseleri umumi efkâr karşısında jyıl-
larca savunmuştur. 

Kanun tasarısının bütün kalbimizle iştirak 
ettiğimiz gerekçesinde belirtildiği üzere bu fikir, 
prensip ve müesseseler esasen Türk milletimin; 
bir buçuk yüz yıldan beri tahakukunu istediği 
ve bu yolda geçmiş nesillerin birçok hallerde 
canları ve kanları pahasına müdafaa edegelftik-
leri nizamin temel unsurlarıdır. ! 

Sayın arkadaşlar, 
Türk milleti 27 Mayıs 1960 tarihine tekad-

düm eden yıllar içinde bu tarihe mal olmuş ecel
lerinin gerçekleştirilmesi gayesi ile ve artık 
bu mücadele bitti ümidiyle bir iktidarı re le 
riyle iş başına getirmiş, fakat o iktidar jmil-
İetin bu ümidini bâzı emsali gibi bir defa <|laha 
boşa çıkarmış ve tamamen aksi bir görü£ ve 
gidişle kazanılmış hak ve hürriyetlerini Idahi 
kaybetmek tehlikesiyle milletimizi karşı |ca^$ıya 
getirmiştir. - i 

Milletlerin hayatı, aülme karşı meşru diren
melerle doludur. Döğu'da ve Batı'da eskî ve 
yeni toplum felsefesi bu direnme hakkını! mil
letlerin en tabiî ve meşru hakkı olarak • kabul 
eder. Türk milleti de asırlık haklı isteklerini 
gerçekleştirmek ve buna mâni elan zümr^ hâ-

- ı s ? -
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Mmiyeti tesisine matuf gayretlere artık bir son 
vermek maksadiyle 27 Mayıs 1960 günü gençli
ği, aydını ve ordusuyla bu meşru direnme hak
kım kullanmıştır. 

Arkadaşlar, 
Bu tarihî gelişim içerisinde 27 Mayıs 1960 

(gününün Türk milletinin hayatında müstesna 
bir mevki aldığı her türlü münakaşanın üstün
dedir. Milletler, bu müsntesna günleri daima 
hatırlamak ve yaşatmakla hayatiyelerini mu
hafaza ve kudretlerini idâme gücünü kazan
mak mesnetlerinden birini elde etmiş olurlar. 

ıSayın milletvekilleri, 
27 Mayıs sabahı millete vâdedilen demokratik 

rejim, partimiz mensuplarının da katıldığı 
bir Kurucu Meclis marifetiyle yapılan ve mille
tin oylariyle kaıbul edilen Anayasa ile tahak
kuk yoluna girmiştir. 

27 Mayısı doğuran ruh ve görüş, bu Anaya-
yanın temeli olmuş ve onda on gerçek mâna-
siyle ifadesini bulmuştur. 

Anayasada kabul edilen ve demokratik re
jimin asli unsurlarını teşkil eden hak ve hür
riyetleri, fikir ve müesseseleri, siyasi haya
tında ve programında daima müdafaa etmiş 
olan C. K. M. P. nin 27 Mayıs gününün Hürri
yet ve Anayasa Bayramı olarak kabulünden 
özel bir kıvanç duymasını tabiî karşılamak ikti
za eylediğini bilhassa belirtmelk isteriz. 

BU hak ve hürriyetlerin dünya var oldukça 
var olacak olan asil Türk milletiyle beraber ya
şamasını ve bu Anayasanın yüzyıllarca ömürlü 
olmasını Cenabıhak'tan diter, yeni bayram 
gününün milletimize hayır getirmesini parti
miz adına temenni ederiz. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C.-H. P. Onıpu .adına Saynı 
Paksüt. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, Yüksek Meclisin müzakere 
etmeye başladığı tasan, Birinci Koalisyon zama
nında, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Par
tisinin Hükümet sorumluluğunu paylaştığı za
manda, o koalisyonun nihayete ermek üzere bu
lunduğu bir günde, Bakanlar Kurulunca kabul 
edilmiştir. Huzurunuzda şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşımız da, o 
zaman bu tasarıyı gönül huzuruyla, oy birliği 

3 . 4 . 1963 O : 1 
ile kabul etmiş olan Koalisyon Hükümetinde va
zifeli bulunuyordu. 

Bu mukaddemeyi yapmaktaki kastım; şimdi 
bu tasarının Meclis gündemine alınmasını teklif 
etmiş olan İkinci Koalisyon gibi, Birinci Koalis
yonun da 27 Mayıs Bayramının kutlanması hu
susundaki gürüşünde bir ayrılık bulunmadığı 
gerçeğini ifade etmek içindir. Bu tasarı ile, 2739 
sayılı ve bir iyi tesadüf, 27 Mayıs 1935 tarihli 
Kanuna bir ek yapılmaktadır. Bu kanun, tasa
rısı kanuniyet kesbettikten sonra milletimizin 
hayatında diğer Ulusal Bayramlar gibi 27 Mayıs 
da resmen kutlanacak bir bayram günü olacak
tır. 26 Mayıs öğleden sonra başlıyacak olan 
bayram 27 Mayıs günü devam edecek. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs gününü 
Türk Milleti 27 Mayıs 1960 sabahı kutladı. O za
manı hatırlıyanlar bilirler ki, memleketteki hava 
umumi bir bayram havası idi. Atatürk'ün «yurt
ta sulh, cihanda sulh,» prensibini ruhunun de
rinliklerinde hisseden bir millet olarak, bütün 
teminatiyle hukuk nizamını kurmak için, meş
ruiyetini kaybetmiş bir iktidarın yıkılışının mil
let için bir bahtiyarlık devri açacağını müdrik 
olarak 27 Mayıs gününü kutladık. 

27 Mayısın Birinci yıldönümü, Kurucu Mec
lisin çalışmalarının en mühim kısmını teşkil 
eden, Anayasanın kabul edildiği güne raslar. 
Bir ihtilâl sonrasında, en geniş bir temsil imkâ
nı sağlanmak suretiyle meydana getirilmiş olan 
Kurucu Mecliste, Anayasa 27 Mayıs 1961 günü 
kabul edildi. O gün yapılmış olan bir törenle, 
millet emrinde olan bir Meclisin kabul etmiş ol
duğu ve hukuk düzenini gerçekleştiren bir Ana
yasa sebebiyle, 27 Mayıs 1961 de de bayram ya
pıldı. Sonra bildiğiniz gibi, bu memlekette kim
senin, dürüstlüğü ve serbestisi üzerinde müna
kaşa edemiyeceği, bir seçim ile, millî iradenin 
tecellisi imkânını sağlayan 15 Ekim seçimleri ya
pıldı; millet iradesini-kullandı ve Yüksek Mec
lisiniz böylece millî iradenin tecelligâhı olmak 
imkânını buldu. Ne sayesinde? Böyle bir Ana
yasaya sahib olduğumuz için. Türkiye, böyle bir 
Anayasa ile idare edildiği için. Şimdi, bu Mec
lisin bütün partileri, Mecliste vazife gören bü
tün siyasi partiler; iktidarda olsunlar, muhale
fette olsunlar, demokratik düzenin vazgeçilmez 
unsurları olarak .kabul ediliyorlar. Niçin? Çün
kü, bu Anasa böyle diyor. 57 nci madde böyle 
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kabul ediyor da unun için. 

Bir hukuk düzeni, bir inançlar manzumesi 
ve bir meşru nizam olduğuna göre, bugünkü hu
kuk düzenimizin temeli de 27 Mayıstır. 27 Ma
yıs temeli olmaksızın bu bina, bu hukuk düzeni 
kurulamaz. Eğer, millî iradenin tecellisinden 
bahsedebiliyorsak, siyasi partilerin çalışmaların
dan bahsedebiliyorsak, bu kürsüyü mukaddes 
millet kürsüsü olarak kabul edebiliyorsak, bun
ların hepsi bu meşru temele dayanır. Anayasa 
düzenimiz budur. Anayasamızın temelinden yok
sun olarak varlığımızın idamesi mümkün olma
dığı gibi, Anayasada yer alan haklar ve temi
natlar, Anayasa düzeni dışına çıkıldığı zaman 
kullanılamaz. 

O halde, 27 Mayıs tekrar ediyorum meşru 
olan bir inançtır. Meşruiyetini kaybetmiş bir ik
tidara karşı milletin direnme hakkının kullanıl
ması suretiyle, milletçe gerçekleştirilmiş bir ih
tilâldir. Bu itibarla 27 Mayıs günü millet haya
tında çok önemli bir yer tutar. 

Meşruiyet dışına çıkmış bir iktidarın sona 
ermesi, hakikaten hayati ehemmiyeti haiz olan 
bir hâdisedir. 27 Mayıs yalnız bunun için bay
ram vasfım kazanmış değildir. Asıl mühim olanı, 
Türk milletinin ihtilâldeki asil gayesinin başa
rıya ulaşmış olmasıdır. Gayrkneşru bir iktidarın 
devrilmesi, ile kıvançta, tasada orta~k bir milli
yetçilik anlayışı, Atatürk milliyetçiliği anlayışı 
içerisinde bütün milleti bölünmez bir bütün ha
linde kabul eden ve hukuk devletimize batılı 
anlamda bir teminat getiren bir Anayasa nizamı 
kuruldu. Bu hareket asil gayesine ulaştırıldığı, 
için, millet hayatında 27 Mayıs, müstesna bir 
mevki işgal eder. 

27 Mayısın bayram olduğu zevkine ve şuu
runa varmamak için, hukuk devletine karşı ol
mak lâzımdır. Vatandaş haklarına karşı olmak 
lâzımdır, devletin meşruiyetine karşı olmak lâ
zımdır. Türk Milletinin şerefini temsil eden 
gençliğine, ordusuna yani millete karşı olmak 
lâzımdır. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, bir mesut tesadüf, bu kanun 
tasarısı Adalet Partisi - Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyonu zamanında Meclise sevk edildi. 
Bu kanun tasarısı, Adalet Partisinin muhalefe
ti sırasında, İkinci Koalisyon Hükümeti, Cum
huriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi ve Yeni Türkiye-Partisi tarafından 
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bir an evvel müzakeresi talebi ile huzurunuza 
getirildi. Bunu, yalnız bu kürsüden şeklen heV 
hangi bir tasarıya oy veriyormuş gibi, beyaz 

'oylarımızı göstererek, göstermiyerek oylamakla 
iktifa etmeyip, içimize sindirmeye ve bütün 
milletimize benimsetmeye mecburuz. (Ortadatı 
alkışlar) O zaman bu bayram Kanununun mâ
nası anlaşılacak, o zaman özlediğimiz millî hu
zur tahakkuk edecek, o zaman siyasi partiler 
meşru siyasi kuvvet olarak haklarını kullana
cak ve siyasi rekabet yapma fırsatını bulacak
tır. Bu itibarla, eminim ki, benden evvel konu
şan değerli parti sözcüsü arkadaşım gibi, ben
den sonra, gerek şahısları, gerekse grupları 
adına konuşacak olan arkadaşlar da bu istika
mette konuşacaklardır. Türk Milletinin tem-

* siicisi olan Yüksek Meclisin, millete mal edil
miş olan bu bayramı, nesiller boyu her türlü 
taarruz ve tecavüzden koruyacak şekilde bir 
millî bayram günü olarak kabul etmesini sağla
yacak Tasarıya, Cumhuriyet Halk Partisi grupu 
niçin beyaz oy vereceğini açıklayan mâruzatını-
la huzurunuzdan ayrılıyorum. Türk Milletinin 
hayatında, nice nice mesut ve bahtiyar günlerin 
geleneğine inanarak, böyle bir tasarıyı hazırh-
yan Koalisyon Hükümetlerine ve böyle bir tasa
rı üzerinde müspet oyunu kullanacak olan Par
lâmento üyelerine teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis .Grupu adına 
Sayın Nihat Su. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
SU (Antalya) — Sayın Başkan, Büyük Türk 
Milletinin çok şerefli vekilleri, aziz arkadaşla
rım; Türk demokrasi mücadeleleri tarihinde 
çok büyük önemi olan, bir bakıma göre bir 
devrin bitişi ve yeni bir demokratik merhale
nin başlangıcı olan 27 Mayıs gününün ulusal 
bayramlarımız arasına katılması için yüks$k 
huzurunuza getirilmiş olan kanun tasarısı hak
kındaki Yeni Türkiye Partisi Grupunun düşün
celerini ve temennilerini ifade etmek üzere hu
zurunuza çıkmış olmanın şerefini - taşımakla
yım. ' 

Hepinizin pek yakından bildiğiniz veçhiile, 
27 Mayıs, Türk demokratik nizamları içerisinde, 
Türk Hükümeti, Türk Devleti ve Türk Milleti 
payidar olduğu müddetçe ehemmiyetini daima 
pırıl pırıl muhafaza edecektir. (Bravo sesleri) 
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Aziz arkadaşlarım, 27 Mayıs hakkında faz

la teferruata dalmak suretiyle, lütuf kâr tevec
cühlerinizi bu kürsüden israf etmek istemem. 
Ancak, yüksek müsamahanıza iltica ederek, mü- • 
saade buyurursanız, biraz hâtıralarımızı geriye 
doğru götürmek isterim. 

27 Mayıs gününün birinci yıl dönümü olan 
27 Mayıs 1961 tarihinde, yine bu arkadaşınız, 
Büyük Atatürk'ün mânevi huzurunda tertiple
nen bir tören sırasında, o zaman mensubu bu-' 
lunduğum bir siyasi teşekkülün adına söz söy
lemek fırsatını kazanmıştı. 27 Mayısı muhtelif 
cepheleriyle, muhtelif veçheleriyle tarifleııdir-
meye çalıştığım sırada, eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa, şu ibareyi kullanmıştım: «27 Ma
yıs, felâkete sürüklenmek üzere bulunan bir 
milletin önüne açılmış bir hamiyet köprüsüdür.» 
demiştim. (Ortadan «bravo» sesleri) Arkasın
dan ilâve etmiştim ki; «Bu köprüden geçtikten 
sonra önümüze açılan nurlu ve bizi mesut bir 
istikbale götürecek olan demokratik nizam yo
lunda ; asker, sivil, bütün Türk Milleti el birliği 
ile yürüyelim ve bize inkılâpçılar , tarafından 
emanet edilen bu vediayı el birliği ile koruya
lım.» demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, aradan uzun sayı
labilecek bir zaman geçmesine rağmen, esefle, 
hüzünle söylemek isterim ki, döndük "dolaştık 
yine aynı noktaya geldik arkadaşlar. Dönüm 
yılında arz ettiğim gibi, bugün yine önümüze 
açılan bir hamiyet köprüsünü geçmek üzere
yiz. Ancak, unutmamak lâzımdır ki, henüz 
köprü geçilmiş ve bizim anladığımın mânada 
itam mânasiyle demokratik bir nizama ulaşıl
mış değildir. Gönül ister ki, 27 Mayıs, bütün 
parti çekişmelerimin üzerinde, büyük Türk Mil
letini aynı noktada birleştirici, aynı noktada top
layıcı, hiç olmazsa, senede birgiin olsun parti 
kavgalarının dışına çıkarak, bir anlayış içinde, 
müşterek bir hedefe doğru yönelmenin sevin
cini ve bahtiyarlığını hissetmeyi tesbit edebil
sin. İşte, yüksek huzurunuza gelen kanun, na
çiz anlayışıma göre, yegâne ifadelerinden biri 
de budur arkadaşlar. Bu arada, birinci Koalis
yon sırasında, bu kanunu hazırlamak şerefini 
ve o kanunun altına imza koymak şerefini ka
zanan ıbiz o zamanki Adalet Partili bakanları, 
kendi gruplarında bu kanunun altına neden 
imza koydunuz diye tenkid eden arkadaşları-
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mın da beyaz oy verme kararma varmış olma
larını Türk demokrasisi adına büyük bir in-
şarahla karşıladığımı arz etmek isterim. (Alkış
lar) 

Yine birinci Koalisyonda bu kanunun altına 
imzalarını koyan, ve şimdi başka bir siyasi 
teşekkülde bulunan dünkü bakan arkadaşla
rımı, o zaman gösterdikleri anlayıştan dolayı 
huzurunuzda da tebrik etmeyi kaçınılmaz, şe
refli bir borç sayarım arkadaşlarım. (Alkış
lar.) 

Sözü fazla uzatmaya lüzum yok, 27 Mayıs fel
sefesi, 27 Mayısın gayesi 27 Mayısın amacı belli
dir, tesbit edilmiştir. Bu itibarla Y. T. P. samimi
yetinin ifadesi, düşüncelerinin berraklığı ve vic
danının paklığı gibi bu kanuna beyaz oy verecek
tir, arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Ömer Faruk Sanaç. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER FARUK SA- , 
NAÇ (Elâzığ) — Büyük Meclisin saym üyeleri, 
evvel emirde, Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupunun, Hükümetten gelen, 27 Mayısın 
Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kabulü 
teklifini müspet olarak karşıladığını ifade et
mek isteriz. (Ortadan ve sağdan alkışlar) Ada
let Partisi Millet Meclisi Grupu adma bu ta
sarıya beyaz oy vereceğimizi beyan ederiz. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) Ancak bu vesile 
ile bâzı objektif mütalâa ve samimî temennileri
mizi tesbit ve arz etmekte fayda ummaktayız. 

Şu hususu katiyetle ifade edelim ki; Ada
let Partisi, hiçbir zaman, bugünkü Anayasa 
anlayışı çerçevesinde hukuk devleti nizam ve 
müesseselerinin karşısında olmamıştır ve olmı-
yacaktır da.. Filhakika, bizzat parti hükmi şah
siyeti olarak kendisi de, bu Anayasanın temi
natı altında bulunan kaçınılmaz müesseseler
den biri olan en büyük muhalefet teşekkülü
dür. Bu memlekette, aziz milletimizin ve mem
leketimizin huzur ve sükûnunu bozmakta men
faat uman bir zihniyet ve o hedefi güden bâzı 
kimseler belki olabilir. Ama, biz her şeye rağ
men 27 Mayıs Anayasası ile kurulan hukuk dev
leti nizamının, hürmetkar ve koruyucusu olaca
ğız. Bu suretle bizi, parti olarak; 27 Mayısın 
ve temel müesseseler olan Şanlı Ordumuz ve 
Türk gençliğinin karşısında gösterme gayretle-
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rini boşa çıkardığımızı ispat edeceğiz. (Orta
dan «inşallah» sesleri) Bu hususta kararlıyız 
ve azimkarız. 

Filhakika, Türkiye'mizin ve aziz milletimi
zin yüksek müşterek menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutam bir anlayış içindeyiz. Bugün 
her günkünden daha çok huzur, sükûn ve kar
deşlik havasına ihtiyaç bulunduğu zaruretini 
kabul etmekteyiz. Biliyoruz ki, iç ve dış şart
lar bakımından millî birliğimiz ve dış itibarı
mız nazara alınarak, artık hiçbir sarsıntıya . 
mahal yoktur. Kanun tasarısının metninde ve 
gerekçesinde ifadesini bulan, hürriyet ve Ana
yasa mefhumlarının dayandığı temelleri bütün 
icaplariyle benimsemekte ve 'müdafaasını yap
maktayız. Biliyoruz ki, gerekçede de gayet 
açık şekilde ifadesini hulduğu gibi memleke
timizin huzuru ve aziz milletimizin refalh ve 
saadeti ancak demokratik rejimin bütün mü
esseseleriyle yaşaması ile mümkün olur. Bi
liyoruz ki, nereden gelirse gelsin, özenilen dik
ta emellerinin bu memleketi felâkete sürükli-
yeceği bir hakikattir. Biliyoruz ki, ancak Ana
yasamız çerçevesinde normal bir hukuk dev
leti rejimi bu memleketi hayırlı istikballere 
ulaştırır. Yine kabul ediyoruz ki, gerekçede 
de ifade edildiği gibi, millete dayanmıyan ve 
milletin sevgisini kazanımıyan teşekküller ya-
şıyamaz. 

O halde; sarahatle ve tekraren ifade edelim 
ki, Adalet Partisi olarak biz, bugünkü Anaya
sa nizamının yani demokratik rejimin karşı
sında olan her teşebbüs ve hareketin nereden 
gelirse gelsin karşısında olacağız. 

27 Mayısı meşru kılan ve ifadesini bugün
kü Anayasamızda bulan demokratik hak ve 
hürriyetler, insan hakları ve her türlü siyasi 
haklar elbette ki bu Anayasayı tatbikle mü
kellef bulunan hükümetlerin hürmetle ve ko
rumakla vazifeli bulundukları müesseselerdir. 
Anayasa ile teminat altına alman bu haklar, 
elbette ki hiçbir meşru mazeret sebebi göste
rilerek takyidolunamaz, ihlâl edilmemelidir. 
Ve hele hiçbir zaman yok edilememelidir. Biz 
Adalet Partisi olarak bu memleketin, aziz mil
letimizin, 27 Mayısın temel mesnedi olan kar
deş kavgası içine sürüklenımesini istememekte
yiz. Filhakika bu arzu edilmiyen neticeyi Türk 
Milletinin asla kabul etmiyeceğini katiyetle 
bilmekteyiz. Bu mesuliyete tahammül 'edehile-
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cek bir zihniyetin mevcudiyetine de asla ihti
mal vermiyoruz. Bu (kanunla, memlekette, 38 
sayılı Tedbirler Kanununum hedef ve gayesi 
olan millî huzur've sükûn ve kardeşlik havası; 
tesis olunabilire, elbette ki memleket hesabı
na, memnun ve minnettar oluruz. Eğer, bu ka
nun muhtaç bulunduğumuz millî birlik ve hu
zuru bozacak bir şe'kilde tek taraflı tatbikat 
görürse, aziz 'milletimiz için faydalı ve hayırlı 
neticeler vermez. Bu hususu da belirtmeyi bir 
borç biliriz. 

Türk Milletinin reyi ile kabul olunan Ana
yasada bu teklifin esasen peşinen tasvip gör
düğü ifade olunabilir. 

Ancak, şu hususu da katiyetle ve sarahatle 
beyan edelim ki, gönül arzu eder ki, millete 
mal olan, bütün partilerin üstünde bulunan, 
Anayasamızda hakiki yerini alan 27 Mayıs in
kılâp (hareketi, hiçbir parti tarafından kendi çı
karlarına, siyasi menfaatlerine istismar edil
mesin. (Ortadan: «Bayram hakkında konuş» 
sesleri) 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sen is
tismar ediyorsun. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim, sen, ben yokuz. Arzu edelim 
ki, «biz» olalım. Hepimiz... Bunu her hangi 
bir maksatla arz etmiyorum. Hiçbir parti ta
rafından siyasi istismar vasıtası olunmamalı-
dır. Çünkü, bu artık tarihe mal olmuş, müşte
rek mebdei harekettir. 

Ancak, tekraren ifade edelim iki, grup ola
rak teklifin kabulünü ve bu kısa mütalâa ve te
mennilerimizle, bu kanun tasarısının aziz mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını 
arz ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ömer Zekâi Donman. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ DOR-
MAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, aocmh 
terem arkadaşlarım; [mâruzâtımız kısa olacaJk-
(tır. Asırlık hak ve hürriyet mücadelemizi, htı-
'kuki sahada hedefine ulaştıran bugünkü Ana
yasamızın, milletçe kalbıü edilmiş meşru temeli 
olan 27 Mayısın, millî bayramlarımız arasına 
ithalini- teklif eden kanun tasarısını Millet Paa*-
tisi Meclis Grupu memnuniyetle karşıîaanakta-
dır. (Alkışlar) Bütün temennimiz, yeni Ana
yasayı yaşatma azmimizin ifadesi olan bu Ibay-
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ramm birleştirici bir hava içinde kutlanması 
vo milletimiz için hayırlı olmasıdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Say m Şefik inan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Şan ve şerefle dolu tarihimize, altın harf

lerle yazıllı ısayffalar ilâve eden büytülk bir tarihî 
olayın, 27 Mayıs 1960 irikılâibınm, Türk top-
luınmnuaı ebediyete doğru akıp giden hayatın
da, bulgunun ve( yarınki Türk 'kuşaklarının 
zihinlerinde ve kalblerinde, vukubuUduğu za-
miand/aki canlılık ve 'tazeliğini devam ettire-
ceik bir kanun tasarı&Kiı müzaikere ediyoruz. 

Bu büyük tarihî olaym gerçek hüviyetini 
tesbit etmek üzere, gözlerimizi tarihimize çe
virmek, onun dehlizleri arasında yürümek, 
onun tesbit ettiği olaylam gözden geçirmek fay
dalı olacaktır. Tarihimize (baktığımız zammı, 
gördüğümüz manzara şudur : 

Ecdadımız, zamanın şartları içinde, temeli 
Tftrlk kahramanlığı, Türk teşkilâtçılığı, Türk 
imanı ve Tünk adaleti olan, üç kıt'a üzerine 
yapılmış, muazzalm bir imparatorluğu (kurmuş
tur. Dünyanın en uzun ömürlü imparatorluk
larından biri olan bu imparatorluk, zamıanla, 
Tüıik teşkilâtçılığına ve Tünk adaletine arız 
olan bâzı iç hastalıklarla, gerileme devresine 
girmiş, hastalık arttıkça, geriletme hızlanmış, 
getrildme hızlandıkça hastalık artmıştır. 

Bu hastalığa teşhis koymaya çalışan Türk 
aydınları, hastalığın sebebini araştırmışlar' ve 
bu sebdbin • Ikeytfî idare olduğu kanaatine var-
mışkındır. Ve devleti 'kurtarmak üzere, keyfî 
idare ile ımüıcadele etmeye başlamışlar, bu mü
cadelenin ilk zaferi, 3 Kasım 1839 tarihli OGül-
bane hattı hümayunu) olmuştur. Bu hattı hü
mayun, bizim ilk Anayasanuzdır. Bu hattı hü
mayun ile, padişahın mutlak iraldeısi, vatandaşa 
tanınan bâzü haklarla sınırlandırılmıştır. «Dev
leti âliye ve menıaliki mahfıızamızm hüsnü ida
resi zımnında bâzı kav'anini cedide vaz'ı ve te-' 
sisi lâzım ve »mühim görünerek, işbu kavanini 
mnlktaziyenin mevaddı esasiyesi dahi, emniyeti 
can ve mahfuziyeti ve namus ve mal ve tâyini 
vergi ve asalkiri imulkta-ziyenin sureti celp ve 
müddeti ilstihdam kaziyelerinden ibaret olup..» 
denilmek suretiyle, vat anıdasın can ve inal em
niyeti, dokunulmaz birer temel hak olanak ta
nınmıştır. 
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Fakat GüiUhane Hattı Hümayunu ile, has

talık şifa bulmuş değildir. Mütemadiyen nük
setmekte, .aydınlanıl mücadelesi de devam et
mektedir. [Devanı eden bu mücadele, 18 Şu-
ıbat Ü8İ56 tarihli «Islahat Fermanı» nı elde et
miştir. Bu 'fermanla, «Bevalbıtı kalbiye! vatan-
dtaş ile 'birbirine merbudol'an ve nazarı ımadele-
ti eseri .m'üşfilkânemde 'müsavi bulunan kâffei 
sunufu itebaai şahanemin...» denilmek suretiyle, 
vatandaşların kanun önünde eşitlik haklan 
taııuımış; vatandaşlar iaraısında ikardeşlilk mü
nasebetlerinin idamesi esalsı teyMedikniştir.. 

Buna rağmen, ıhastaJik yine nüksetmiş, ay
dınların mücadelesi de yine devam etmiştir. 

(Bu mücadele, Abdül'âziz taraıfıncfian, cülu
sunu «uütaalkıp, sadarete ^gönderilen 1861 ta
rihli Hattı Hümayunu telde etmiş, bu Hattı Hü
mayun, «Kâffei sekencd nıemaülki ımahrusamı-
zın temini can ve ırz ve ımafllan zımnında tesis 
'Olunmuş 'olîan kâffei fcavanıma esasiyei adiliye, 
tarafımızdan tomarnen te'kit ve teyit kılındığı
nı cümleye ilân ederim» diyerek, vataııdaşla-
nn can ve imal emniyetini tekrar teyid et inişti r. 

Bu fenmandan slonıra da, hastalık, yine za~ 
mıan zaman nüksetmiş, aydınların mücadelesi 
de devam 'etmiştir. Bu mücadele, 1875 tarihli 
«Fermanı Adalet» i elde etmiştir. Bu fennan 
«temini hukuku tebaada asıl olan şeyler, kuv-
vei adliyeye, kuvvei licraiyenin müdahale e'tınv-
m-esi...»1 denilmek suretiyle, ımahkemıeüerm is
tiklâli prensibi 'konulmuş bulunmaktadır. 

Türk aydııılıarınm Ibu mücadelesi, .nihayet 
J876 Kanunu Esasisinin elde edilmesine 'mün
cer 'olmuş, ve Bininci 'Meşrutiyet 'kurulmuştur. 

Fakat, kısa bir zaman sonra, meşruti ida
reye tahammül gösterenıiyeaı A'bdüOıhamıt, '1876 
Kanunu Esasimizi iMifa tkaldımmş, 33 yıl süren 
mutlak bir Mİbdlat idaresi kurmuştur. Bu dev
re zarfında, Devletin (bünyesine arız olan has
talık, bütün (şiddetiyle, tahribatını devam et-
biraaiştiı\ 33 yıl süren ıboı istipdat idaresi, 
'Türk aydınlan için, memleketi kurtarmak üze
re, ihtilâlden başka, çıkar yol bırakmamış, (bü
yük çoğunluğu ondu saflannda bulunan 'Türk 
aydınlan, Türk Silahlı (Kuvvetlerinin yandım ı 
ile, '33 yıllık istibdat idaresine son vermişler ve 
böylece 1908 ide 'tkinci 'Meşrutiyet kurülmıış-
tur. (Böylece, Türk aydınlaırı, Türk 'Silâhlı 
Kuvvetleri ile (birlikte memlelketi susadığı hür-
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riyete kavuşturmuş, çok partili siyasi bayat 
da teessüs etmiştir. 

Memleketin eristiği bu mutluluk uzun m iki* 
det devam edememiş, (hastalık ıbu defa da, baş
ka şekilde nüksetmiş; memleket, az zamanda 
par t i . diktatoryası şeklindeki keyfî idare altı
na 'girımi'ş, çeşitli Üç ve dış 'gailede r idinde kıv
ranmış, (bir ilki kişimin kimseye danışmadan 
rendiği kararla sokulduğu (Birinci Oilban Har
binde mağlûp ve perişan düşmüş, imparator
duk batmış, •Anavatan 'her tarafından yabancı 
oırdularm ist'ilasııi'a mânız kalmış, millî 'bir 
varlık olarak yaşaımaımız dafhi- şüpheli ve ümit
siz (bir dunuma düşmüştü. 

Yurt ufuklarının baştan başa karanlıklara 
•gömüldüğü, iktidar sahiplerinin, kendi şahsi 
ımemfaatfl'erli uğrunda, Türk Milletine ihanet et
tikleri, 'milletin ümitsizlik ve perişanlık içinde 
(bulunduğu 'O (karanlık 'günlerde, Birinci Cihan 
Harbinin başarılı Mr klomımtanı, Anafartalar 
KJalhranıamı Mustafa Kemal Paşanın, Türk Mil
letini1 «Ya istiklâl ya ölüm» kararma ulaştırdı
ğını »görüyonız. Yoktan vaır ettiği orduların m 
•gösterdiği ilk hedefe ııffiatştığıaıı ((Belkabve) 
den dürbünle seyreden büyük komutan, yanın
da duran silâh arkadaşı, ö-arp Cephesi 'Komu
tanı İsmet Paşaya, «Bu iş böylece bitti. Faikat 
asıl yapacaklarımız (bundan womra, göreceksin 
neler olacak» derken, zamanlar ötesini göre
rek 'konuşuyordu. 

Mustafa Kemal Paşa biliyordu ki, 'Türk 
Milleti, ffcajrühî boyum'ea, pek çok 'askeri 'zaferler 
kazanmıştır. (Bu da onlardan 'biridir, ve pek 
önomlisidir. Fakat, asıl mesele askerî zaferin 
sonrasını eni niyet aitııva. almaktı ı\ 

Askerî zaferin «mirası, başka bir mesele 
idi. Türk Milleti, kaihraıınan, çalışkan, zeki ve 
fedakâr bir millet od masın a. rağmen niçin igeri 
•kalmıştı; Mesele (burada, idi. Mustafa Kemal 
Paşa, 'Tüı'k tarihini iyi (bilen, Türk ferdini ti 
'kabiliyetlerini, istidatlarını iyi temı'yan, Türk 
cemiyetini, ıırodeniyet yolundaki ilerlemesinde 
köstekliyeu .emıgelÜeri iyi teşbis eden bir 'liderdi. 
Türk Milletinin elini kolunu bağlıyan, 'onu 
<;ağdaş 'medeniyet, yolunda köstek üyen pranga-
•lan birer birer ve süratle kaldırmak lâzımlgel-
rli.ği kanaatine vandı. iSaltanat kaldırıldı. Cum
huriyet (kuruldu. Hilâfet kaldırıldı ve birbi
rini takiben, Türle tarihine şeref veren inkı
lâplar başarıldı. 
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Atatürk ve arkadaşları, daha bir şeyin îh* 

tiyacı içinde idiler. O da mıuııakabeli bir die-
ımıokrasi mekanizması idi. ideal 'arkadaşların
dan birini, ralbnıetli Fetlhi Oıkyar'ı bu işe me
mur etti. 1930 da bir murakabe pantisii olarak 
«Serbest Cumburiyet Partisi» (kuruldu. Jinlkı-
lâplaır Ihemüz taze idi. 'G-ericiller, Ibu partinin 
kadrolannı, kendileri içim bir faaliyet sabası 
sandılar. Az zamanda, 'bu partiyi, (kurucuları
nın düşünceleriyle taban .tabama £it istikamet
lere sürüklediler. İdealist kurucular, partiyi 
kapatmaktan başka çare göremediler. Böyle
ce, çift partili demokrasi (hayatı, kısa ve başa
rısız bir tecrübe ite sona e rd i 

•Atatürk ve arkadaşları 'anladılar ki, bu ide
allerinin ıgercekleşraıesi üçin, yemi nesillerin, 
Cumburiyeti ve inkılâpları korayacak sayıya. 
yaşa ve ıgüce erişmeleri; gericilerim de kalaba
lık bulundukları nesillerin de, hayatın tabiî 
kanunu icabı olarak, azalmMiarı •içim zaruri 
olan müddetin tgeçmesdıni beklemek gerekmekte 
idi. 

10 Kasım 1938 de, Atatürk'üm fâni vücudu
nu kaybettik. Yerime seçilem Sayın İnönü, Cunı-
ihurbaşkanı bhışaımun dördüncü ayı içinde, 6 
Mart 1939 da, İstanbul Üniversitesi balöonun-
diam, on binlerce üniversiteliye (hitaben söyle-1 

diği nutkunda., «Halkçı bir idarenin bütün 
yüksek ve ileri tekamülleri, siyasi bayatımız
da mütemadiyen ıtaıhafekıık 'ettirilecektir. (Mil
letin murakabesi, idare üzerinde 'hakikî ve 
fiilî olmadıkça, ve böyl^e olduğuna millletce ika
ma at 'edilmedikçe, halk idaresi vardır denile
mez». «(Biz, h'alk idaresinin, milletimiziın bün
yesine ve arzusuna en uygun geldiği kaaatiaı-
deyiz.»1 Derken, muraıkabeli demokrasi rejimi
ne geçileceğini baber veriyordu. 

Bu nutku takibeden aylarda, Avrupa'nın 
siyasi ufukları süratle karanuiaya başladı. Ni-
lıayet, yedi ay sonra, İkinci 'öilhan Harbi patla
dı. Artık bizim içim baş mesele, ÎTrimci Oifhan' 
Harbinin facialarından, ve harabesinden, vata
nımızı ve milletimizi tek bir Türk'ün buram 
kanam'adan kuriarmakt'an ibaretti. 

Harb sona erip, silâh sesleri kesilir kesil
mez, 16 Mart 1939 da, İstanbul Üniversitesi bal
konundan 'haykırıdan tarihî Vazifenin yerine 
getirilmesi düşümüldü. Sayın İnönü, 19 Mayıs 
1945 de, Gençlik ©ayramı ımünıaselbetiyle eoy-
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içindir 'M, ıbir »müddet slomıra, demokrasi meka
nizması iyi işlememeye başladı. (Keyfî idare) 
'hastalığı yine nüksetti. 

'Türk • Milleti, yirminci yüz yılın ikinci ya
rısı içinde, İTO GüUbaıne Hattı Hümayunu ile 
elde edilen can ve mal emniyetini, 1856 Ferma-
niyle «elde edilen eşitlik hakikini, —l'87ö Feuma-
nJiyle elde edilen (müstakil mahkemeyi, kay. 
betti. Böylece, Türk Milleti, tamı 121 yıl ©eri
ye götürüldü. 

I 

Suiistimalden suiıkasde kadar Ilıer çeşit suç
la iliklerine kadar (kirlenmiş bulunan iktidar, 
yaptığı 'sondajlar somunda, seçime, .giderse ik
tidardan düşeeeğiıni, aırtık ibu defa hiçbir seçimi 
milesinin 'kendisini kurtarmaya ıkâfi gelemiye-
eeğini anlamıış; seçimi kaybetmeyi, ileri gelen
lerinin 'hatıra defterlerinden öğrenildiği üzere, 
(kendisi için bir 'felâket saydığı ciifhetle, (tek (kur
tuluş yolunun, Anayasayı çliğniyereîk, ço'k par
tili İdareye san vermelk ve diktatörlük Ikurnualc 
olduğu kararına varmış, bu sonunc'u suçu da 
işlemek suretiyle yüzde yüz ıgayrimeşru İhale 
gelmiş bulunuyordu. 
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Jediği nutukta, «Memdöketiiınıizin siyasa idaresi. 
Cumhuriyetle kumlam 'halk idaresinin Ilıer is-
tikaanette lerlemeleri ve ^aı^lariiyle 'gelişmeye 
devam edecektir, Ihlarb zamnamlarTMn ihtiyatlı 
'tedbirlere lüzum gösteren d'arlıfclan kalktıkça, 
mıemleket&n siyaset ve 'fikir bayatımda demok
rasi prensipleri dalha 'geniş ölçüde hüküm «süre-
eefetir». Deımek suretiyle, -ço!k partili hayata 
geçiş zamanının ;artiik gelmiş -olduğunu filân 
ediyordu. 

'BAŞKAN — ıSfeyın Şefik İnan, yazılı nutuk
lar 20 dakikalık (zamanı tecavüz edemez. ıBu 
balkımdan, Yüksek Meclisin bu Ihususta tasvi
bini almam (gerekmektedir. 

Sayın İnan'm konuşmasının devam etmesi
ni 'oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka-. 
•bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın İnan 
(beş dakika daha konuşabilirsiniz. Buyurun. 

'ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın İnönü, 
1 Kasım 1945 tarihinde söylediği bir nutukta 
da, «Bizimi tek eksiğimiz, Hükümet partisinin 
karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yol
da, memlekette geçmiş teerübeler vardır. Hattâ 
iktidarda bulunanlar taraifımdam teşvik 'oluna
rak teşebbüse (girişilmiştir. İM defa, .memle
kette çıkan tepldüer karşısında, teşeblbüsüın ımu-
Va/ffak almaması ıbir talihsizliktir. Fakat, 
mıemileketin ihtiyaçları şevkiyle, (hürriyet ve 
demokrasi (havasının tabiî işlemesi sayesinde, 
başka siyasi partinin de kurulması mümkün 
olacaktın»' demek suretiyle, ikinci bir parti 
(kurmak istiyeceMeri, davet ve teşvik ediyordu. 

7 Ocak 1946 da, bu davet ve teşvik cevap
landı ve çift partîlli siyasi bayat başladı. 

1839 Güliharie Hattı Hümayunundan beri, 
Türk: aydınlarının, uğrunda mücadele ettikle
ri, ve zaman zaman aralarından birçok Ikurbam-
lar verdikleri fikirler, satfha safha (hakikat ol-
mıuştu. Artık, Türk vatandaşı, kendi üıür 
iradesinin ifadesi »olan oyu ile, liktldariaıra nö
bet değişti rtebilecek ve artik (hep (böyle ola-
eafetı. 

Fakat, 'Türk 'Milleti büyük bir talihsizliğe 
uğramıştı. O taltoizl'k de, 'Sayın İnönü *nün, 
19 Mayıs 1945 den itibaren yaptığı davet ve 
teşvike, 7 Ocak T946 da, kurucu sıfatiyle ce*-
vap verenlerden başlıcaflarmın, hâdiselerin ispat 
ettiği üzere, 'kültürden, ideâtemdeın, vatan aş
kından, millet sevgisinden pek !kıt nasipOi kim-
sel erden ibaret (tatamaları idi. îştc bunun 

Artık (millete, zulme karşı direnme hakkını 
kullanmaktan Jbaş'ka çıkar yol kalmamıştı. 

IBu direnmenin ilk işaretini aydın Atatürk 
gençliği verdi. '28 Nisan 1960 da başlıyan ıgem'ç-» 
lik 'hareketi, halkın koruyucu sinesinde, İs
tanbul'da '3 Mayısa kadar, Ankara'da 20 Mayı
sa kadar devam etti. ÖBu devre zarfında, bü
tün ıgözler orduya, çevrilmiş, <ordu mensupları, 
üniversite ıgençliği tarafından,'' bu gençliğl ıdes-
tekllyen ihalk ita rafından, lisanı hail ile vazifeye 
davet ediliyordu. 21 Mayıs 'itfa Hafb Okulu 
talebeleri ve subayları, sessis bir yürüyüş yap
tılar. Bu yürüyüş, ordunun, balkın bu daveti
ne, en genç unsurları, üniformalı Atatürk 
gençliği tarafından verilmiş bir icabet işareti! 
idi. Halk bu işareti anlamıştı. .Silâhlı Kuvvet
lerin idareyi ele alışı, halkın <o derece arzula
dığı bir iş idi 'ki, idealist ve kalhraman müteşeb
bislerinin giriştikleri harekât, netice itibariyle 
bir sanık tıoplaanaktam baş'ka 'bir şeyi lifeabeibtir-
memiştir. Filhakika, iktidar ileri 'gelenleri
nin tevkifi, ilki saat içinde başarıldı. Halk, 
suçluluğuna milletçe kanaat" (getirilmiş (olanla
rın bulundukları yerleri, ıgenç barbiyelilere ve 
subaylara, kendiliğinden ıgösteriytor, bunların 
tevkifine yardımı ediyordu. •• 
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Bütün 'bu olaylar, Cumhuriyeti, inkılâpları 

koruyacak sayıda, yaşta ve güçte Atatürk ne
sillerinin artık yetişmiş ve vazifelerini ımüd-
rik ıbullunduğunu -açılkça gösteriyordu. Fillha-
kika bugün, '28 milyon Türk'ün, 14 milyonu, 
20 ve daha aşağı yaşta olduğu >glıbi, Atatürk'ün 
Samsun'a aya'k bastığı gün, 10 yaşına kadar 
olanlarla, o günden sonra doğmuş bulunanlar
dan bugün foayatta 'olanların sayısı, tam 24 
milyondur. 

Muhterem arkadaşlarını, 
20 nıci.aisrm 'en asil, en şuurlu, en temiz ih

tilâli, işte böylece yaratıldı. !Bu İhtilâl, eımsa-
11 Iher memlekette görülen askerî bîr Hükümet 
darbesi ollmaıktian ziyade, 40 yıl 'önce yapılmış 
olan Atatürk ihtilâlinin Ikoruıımaısı ve nihai 
'hedefine ulaşması 'için girişilmiş (bir millet Iba-
re'ketiıd'ir. Bu mıilet hareketi, bugünkü yeni 
Anayasa nizamının, temel yapısını teşkil etmiş-» 
tir. 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa ©ayramı, 
milletimize ve tonun göz ıbelbeği aydın Atatürk 
gençliğine mutlu 'olsun. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu. 
FAHİR GİRtTLÎO^LU (Edirne) — Vazgeç

tim efendim. 
ABDURRAHMAN ALTU3 (Kırklareli) — 

Kifayet takriri vardır, onun oya konmasını rica 
ediyorum., Çünkü 6 kişi konuşmuştur. 

BAŞKAN — Riyasetin böyle bir takrirden 
haberi yoktur efendim, henüz Riyasete gelme
miştir. 

Buyurun, Sayın Saadet Evren. 
SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurumuza gelen bir kanun ol
ması itibariyle pek tabiîdir ki, kanun prosedü
rüne tabi olacaktır. Yani buna rey verenler de 
olacaktır, rey vcrmiyenler de. Bir tarafın diğer 
tarafı bariz hatlarla itham ve telin etmesini pek 
tabiîdir ki, Meclis içindeki fikri tesamuh hisle
riyle bağdaştırmaya imkân görmediğim gibi, 
mühim olan meselenin de, müslünıanlığm şartı 
gibi, dil ile ikrar değil, kalb ile tasdik olduğunu 
öncelikle kaydetmek isterim. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin için- i 
de bulunduğu, durumun tes'ide müsaidolmadığı j 
kanaatindeyim. Anayasa rejimi ve Devlet düze- ] 
ni bakımından ibret, teessür ve teessüfle dolu, \ 
buhranlı olarak geçirdiğimiz günlerde, kadim i 
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bir tâbirle, ağzı var dili yok, nefesi var canı yok 
olan Hükümetin mücadele sahası tenhalaşmca, 
zembereğinden boşanmış gibi ortaya çıkarak, 
hâdiselerin münakaşasından, tahlilinden ve mu
hasebesinden önce Meclis huzuruna bir tedbiri 
müessire olarak bir bayram kanuniyle çıkmış 
olmasını eseri idrakindeki za'fa hamlediyorum. 
Hâdiselerin vatandaşlar ve taraflar üzerindeki 
çeşitli aksülâmelleri henüz taze ve ayakta iken 
ve Hükümetin çok âdil, çok tarafsız bir tutum
la kampları yatıştırmak, ifratları izale etmek 
gibi bir vazifesi mevcut iken, Meclis murakabe 
hakkını kullanır kullanmaz, daha atik, tetik 
davranarak çok önceden verilmiş bir kanunun, 
meselenin esasını değiştirip şekle raptetmek su
retiyle, Meclisin huzuruna getirilip âdeta bir de-
mokles kılıcı gibi dikilmesini ifratları tefrite 
götüren bir tutum olarak kaydediyor ve bunu 
tahrikin bir ucunda da Hükümetin kendisinin 
bulunduğu hususundaki kanaati şahsiyeme bağ
lı delillerden biri addediyorum. (Ortadan, anla-
şılmıyan bir ses) 

Müdahale etmeyiniz lütfen. 
Acaba Hükümetin 15 gün evvel değil de, 15 

gün sonra değil de, mutlaka şu günlerde, mut
laka bu umumi müzakereden evvel, bu bayram 
kanununu çıkartmamızla acaba hangi âcil ve 
millî menfaati tahtı emniyete alacağı hususun
da bir istifhama sahibim. Bunca yıldır bizim si
yasilerimiz, ömrü vasatilerini hep şekli kurtar
maya hasretmişlerdir. Ne temin ettik arkadaş
lar? Aslına gayrimıutalbık bir siyasi sistem ola
rak Cumhuriyetten demokrasiye geçtik. Büyük 
bayramlar, iri puntolar ve mübalâğalı nutuklar
la tes'id ettik. Ama bu durum ertesi gün birbi
rimizin boğazına sarılmaya mâni olmadı. 27 Ma
yısı ihtilâli kebir havasiyle benimsedik ve alkış
ladık. Halimiz meydanda; nerdeyse ecdat yadi
gârı bir avuç toprak, bir düzüne insandan da ol
mak ihtimalimiz var. Masaların her türlüsüne, 
sivrisine, yuvarlağına, dört köşesine oturduk; 
kalkar kalkmaz ihanet etmekte mahzur görme
dik. Bir buçuk senedir de âciz ve miskin, bir ida-
rei maslahat bile değil, bir idamei maslahat po
litikasının boyunduruğu içinde protokoller ya
pıp, tebliğler neşredip, müşterek imza il" ka-r 
ımnlar tedvin edip sözüm ona devlet idare et-
inekteyiz. Sayın Başbakan 40 senedir bu Devle
tin ve bu milletin kaderinde doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle rol sahibi olan zatıâlinizin 
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memleketin ulaştığı son tekâmül merhalesini he
pimizden iyi takdir edeceğinize şüphem yoktur. 

Bugünkü manzara şudur : Vatandaşlar züm
relere, kamplara bölünerek, hattâ ferden ferda 
karşı karşıya gelecek yekdiğerlermi her türlü 
insaf, iz'an ve seviye dışı ölçülerle itham, tezvir 
ve tel'in etmektedirler. .Yine vatandaşlar, her 
türlü Devlet nizamı fikrinden azade olarak şa
hıs ve mal emniyetine, şeref ve haysiyetlere ulu
orta tecavüz edebilmektedirler. Fikir ve kanaat 
hürriyeti, engizisyon taassubunu andıran bir or
tama doğru gitmektedir. Şahıslar ve müessese
ler, ya ihkakı hak veya müdafaai nefs durumun
dadırlar. Devletin bugün için' itibar ve haysiye
tini tam mânasiyle ayakta tutabildiği bir tek 
müessesesi bile yoktur' ve kanun haysiyeti payi-
mal olmaktadır. Buna inzımamen arz etmiş bulu
nayım ki, bir buçuk senedir kerametini ve hikme
tini sadece şahsi beyan ve ifadelerinizde bulan, 
alabildiğine şaşmaz, alabildiğine dik «alisi politi
kanızla bugün için memlekette en ucuz sue, ihti
lâl ve darbei hükümet olmuştur. Binaenaleyh, 
mutluluğunu idrak buyurduğunuz ve kutlamaya 
davet ettiğiniz Anayasa rejimi, Devlet nizamı 
bu mudur Sayın Başbakan'? Bir şey daha arz 
edeyim ki,.... 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — En ko
lay yol, Başbakana yüklenmek... 

SAADET EVREN (Devamla) — Ben her-
zaman bu işi yapmam, iki senede bir defa yapa
rım arkadaşlar. 

BAŞKAN :— Sayın Göğüs, rica ederim, mü
dahale buyurmayın. 

SAADET EVREN (Devamla) — Ve şunu da, 
ifade edeyim ki, Sayın Başbakanın dostunun da, 
düşmanın da üzerinde ittifak ettikle ti bâzı mezi
yetleri vardı]*. Bunlardan biri de hayatında hiç 
kimsenin, hele zâtıâliniz gibi bir kimsenin mü
dafaasına asla ihtiyaç duymamış olmasıdır. (Sağ
dan alkışlar) 

Hükümetin, vatandaşlardan hangi safta veya 
hangi noktada bulunduklarını talebetmeve hakkı 
da yoktur. Zira mühim olan vatandaşların nere
de bulundukları değildir. Mühim oian, etrafı 
erbasiyle dört bir yanda; ama tam ve kâmil vü-
eııdiyle hiçbir yanda olmıyan Hükümet Başkanı
nın hangi noktada olduğudur. Bunu kesin olarak 
ortaya koymak mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Evren, lütfen bu kanun 
hakkında görüşünüz.. 

3 . 4 . 1963 O ; 1 
SAADET EVREN (Devamla.) — Arz edece

ğim, sonunu bağlıyorum efendim. 
Siyasi ve iktisadi sisteme ait fikirleri 

ne olursa olsun bunun bütün vatandaşlar ve 
zümreler açık olarak beklemektedirler. Zi
ra şunu arz edeyim ki, düşüncem şudur 
ki, bir memlekette rejimin teminatı, törenlerde 
ve bayram kanunlarında değil, o devleti peşine 
takıp sürükliyen insanların siyasi fikirlerinin ve 
karakterlerinin bulunduğu noktadadır. Ve böy
le bir bayram kanununun, ancak bu i&tiflhamı ÇJÖZ-
müş, meselelerini halletmiş, Anayasa rejimini ve 
kanun hâkimiyetini tesis etmiş bir hükümet; ge
tirebilir. Yoksa bunları tesis etmeden önce de
ğil. Binaenaleyh, getiriliş sebebine, getiriliş za
manına binaen bu kanun hakkında oy kuHanmı-
yacağımı arz etmek istiyorum, efendim, bu ka
dar. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN" — Yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 

27o9 sayılı Kanuna ek kanım tasarısı .üzerindi; 
kâfi miktarda konuşulmuş ve konu ';ydıııb:nmis
tir. 

Bu sebeple müzakerenin yeterliğini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul Kırklarel i 
Sabri Vardarlı Abdurahman Altuğ 

BAŞKAN —-.Müzakerelerin yeterliğini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et in iy en
ler.... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bu şe
kilde bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza "iınu^orum. 
Kabul edenler... Kabul vt-miyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. .. \ 

Önergede ivedilik teklif edilmiştir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarihli ve 2789 
sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

H) Hürriyet ve Anayasa Bayramı; 2tt Ma
yıs öğleden sonra başlar ve 27 Mayıs günü de
vam eder. 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde &02 istiyen 

var mı? Olmadığına göre 1 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
vürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre 2 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada
na) — Sayın Reis, söz istiyorum, tümü üzerinde 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi çkutuyorum. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde, lehte ve aleyhte birer kişi
ye söz vereceğiz. Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ulusal Bayram Ka
nunu üzerinde Büyük Meclisin, bütün partile
ri ile yürekten mutabık oldukları bir anda, 
söz söylemeye lüzum kalmamıştı. Biraz evvel 
konuşan -milletvekillerinin sözleriyle bu 'kanu
nun bitmesini arzu etmedim. Siyasi vaziyetimiz 
üzerinde birçok şüpheler ve tereddütler göste
ren milletvekilini temin ederim M, siyasi vazi
yetimiz sağlam bir yoldadır 

Eğer yakın zamanda olan hâdiseler, kendi
sinde bu kadar karanlık ve yersiz mülâhazalar 
nasıl etmişse bunları, daha bir gün sabredip, 
Cuma günü ıgenel görüşmede bütün mülâhaza
ları ile 'birlikte söyler ve kendisine, Hükümet 
adına, mesul olanlar ayrı ayrı cevap verirdi. 

Billhasa, muhatap tuttuğu Başbakan, de
mokratik rejimin ıbu memlekette yürüyebileee- • 
ğine, yürüyebilmesi için büyük mesafeler ve 
'başarılar kazanıldığına yürekten* samimiyetle 
inanmaktadır. 1 seneden, 1,5 seneden beri atla
tılan güçlüklerin hududu yoktur. Bu güçlükle
rin yenilmiş olması; ilhtilâlden çıkmış, intikal 
devrine girmiş her hangi bir memlekette, daima 
küçük görülmiyeçek derecede ehemmiyetli ne
ticelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, memlekette siyasi 
•havanın bozulmasının sebebi olan tahrikler 
durmalıdır. Büyük intikal hamleleri içinde olan 
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bir memlekette bu gördüğümüz hâdiseler ola
bilir. Fakat siyasi hayatımız büyük bir tekâ
müle doğru ilerliyor. Siyasi hayatımız, memle
kete huzur, ikbal ve saadet verecek sağlam ze
minleri mutlaıka bulacaktır. 

Biraz evvel konuşan ve karanlık mülâhaza
larını söyliyen milletvekili emin olsun, şimdi 
kabul buyurduğunuz kanunun bugüne kaçlar 
geç kalması intikal devresinin devam etmesin-
dendir. 27 Mayıs gününü Hürriyet ve Anayasa 
Bayramı ilân etmek ihtilâlden bir hafta sonra 
veya seçimden bir hafta s'onra yapılacak bir iş 
değildir. Bütün siyasi partilerin, bütün vatan
daşların, 27 Mayıs Bayramı Kanununun el bir
liği ile yürekten ve lüzumlu bir kanun olarak 
çıkmasına inanması için bu kadar zamanın geç
mesi, tekâmülün zaruri bir şartı idi. (Ortadan, 
bravo sesleri ve alkışlar) O neticeye vardık. 
Bütün siyasi partiler bu temelde birleşmek za
ruretini kavradılar. Şimdi kanunun kabulü gü
nüdür. 

Bu kanunu kabul etmekle memlekette huzu
ru tesis ve vatandaşlar arasında anlaşmayı iler
letmek için büyük bir adım atmış olacaksınız. 
ıSizleril tebrik ederim arkadaşlarım. (Ortadan 
ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyfhinde konuşan arkadaş ol
madığına göre, kanunun tümünün- açık oyla
maya tabi tutulması hakkında bâzı önergeler 
var. Onları okutacağım. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan önergelerdeki bütün imzalar okunsun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 

2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının tümü
nün açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya 
R. Eker 
Erzincan 

Z. G-ündoğdu 
Denizli 
H. Oral 
Burdur 

N. Yavuzkan 
Uşak 

î. Bulanalp 
Sivas 

R. Günay 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğ 

Bursa 
S. Çanga 

îzmir 
M. Uyar 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 
Konya 

S. Kuzucu 
Sivas 

R. Çeltekli 
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Antalya 
E. Ağva 

Balıkesir 
M. Tiritoğlu 

Balıkesir 
F. İslimyeli 
Gaziantep 

M. Canbolat-
Tokat 

B. Şeyhoğlu 
Samsun 

N. Ceritoğlu B 

Sivas 
A. Kangal 
istanbul 

R. T. Burak 
Amasya 

K. Karan 
İstanbul 

(Okunamadı) 
Adıyaman 
M. Deniz 

Urfa 
. S. Karahanlj 

Yüksek Başkanlığa 
27 Mayıs gününün Hürriyet ve Anayasa 

Bayramı olarak ilân edilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının tümünün açık oya sunulmasını rica 
ederiz. 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

Denizli 
H. Oral 

Afyon'K. 
H. N. Baki 

İzmir 
§. Bakşık 
Afyon K. 
A. Yılmaz 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

füdirne 
S. Bilgen 
Trabzon 
K. Ural 

Uşak 
I. Bu lan alp 

Balıkesif 
S. Koç 
Mardin 

Ş. Aysarı 
İzmir 

A. Ertunga 
Afyon K. 

Ş. Yüzbaşıoğlu 
Denizli 
İ. Ertan 
Denizli 

A. Şohoğlu 
Kırklareli 

. A. Altuğ 
Muğla 

II. Baydur 
İstanbul 

V. özarar 

Yüksek Başkanlığa 
Ulusal /bayramı ve genil tatiller hakkındaki 

2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının açık 
oya arzını rica ederiz. 

Gaziantep 
Ali İhsan Göğüs 

Bursa 
Sadrefctin Çanga 

İstanbul. 
Selim Sarper 

Konya 
Fa» özfa» 

İzmir 
Lebit Yurdoğlu 

Ankara 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Kars 
Bahtiyar Vural 

İstanbul 
Ratıp' 'Talhir Burak 

Urfa 
Atalay Akan 

Mardin 
Mehmet Ali A rokan 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

Gaziantep 
Muzaffer Canbolat 

Malatya 
Ahmet FVat 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Adıyaman 
Mehmet özbay 

Erzurum 
Oıyasettin Karaca 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Urfa 
Osman Ağan 

Siirt 
Cevdet Aydın 

Diyarbakır 
Vefik Pirinçioğlu 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Malatya 
Halit Ziya Özkan 

Eskişehir 
İbralhim Cemalcılar 

Kars 
Kemal Okyay 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Benim de 
imzam okunsun efendim, önergede imzam 

(Okunsun ısesleri) (gürültüler, alkışlar) var. 

BALKAN •— Efendim, 
de imzanız vardır. 

arada kalmış, sizin 

Sayın arkadaşlar, bundan önce açık oyları
nıza sunulan oylamaya rey vermiyen arkadaşı-
nıız varımı? Oylama muaınelesd'bitmiştir. 

önergeler muvacehesinde tasarıyı açık oyu
nuza, sunuyoruz. 

Açık oy kullanacak sepeti yerine koyunuz. 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 

27M sayılı Kanuna, ek kanun taşansın a, ad 
okunmak suretiyle oy kullanılacak. Okuyorum. 
Beyaz, kabul; kıırmızı red; yeşil, çekimser.. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BALKAN ----- Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amcrikada kâin Howard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanım 
tasarısı ve Gerici Komisyon raporları (1/401) 
(S. Smpsı : 115 ve 115 e ek) (1) 

(i) (115 S. Sayılı başmayazı 22 . 2 . 1963 ta
rihli 56 ncı Birleşimin ve 115 e ek Sıra Sayılı bas 
mayalı bu tutanağın sunumdadır. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yüksek ma

lûmunuzdur ki, bu kanun tasarısı hakkında, 
daha evvelki birleşimde öncelik kararı alınmış
tı. Kanunun tümü görüşülürken Yüce Meclis
çe komisyona geriverilmesi kararlaştırılnıaştı. 
Daha sonra, komisyon Yüce Meclisin bu kara
rının ışığı altında, meseleyi incelemiş ve ra
porunu tanzim etmiş bulunmaktadır. Şimdi, 
tasarının iade edildiği komisyonun raporunu 
okuyorum : 

(Geçici Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rindeki, daha evvel kesilmiş bulunan müzake
reye devam ediyoruz. 

Sayın Şefik İnan buyurunuz. 
ŞEFÎK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; milletlerarası malî skandallar 
tarihinde, pek belirli bir mevki işgal eden bir 
ykandal vardır, adı Staviski skandalidir. Bu 
Staviski skandali 1934 yılı sonlarında l<V,ansa'da 
vuku bulmuştur; 1934 yılı sonlarında meydana 
çıkmıştır. 6 Şubat 1935 te Konkord meydanın
da büyük, hattâ biraz kanlı hâdiseler meydana 
gelmiştir. Chaten kabinesi düşmüş, Dâladier 
kabinesi gelmiştir. 

O zamandan bu yana, milletlerarası malî 
skandallar tarihî pek büyük vakıalar kaydet
memişti. Bizim ıkromit dâvası dediğimiz mesele, 
bu duruma yeni bir sayfa eklemiş bulunuyor. 
Bu derinliğine tetkik edildiği zaman, Staviski 
olayını gölgede bırakan, 'bir yeni «skandal oldu. 

Bu iş, «akıt ve sabık iktidarın sayısız, kirli 
işlerinden bir tanesidir. Adalete intikal etmiş 
veya intikal etmek üzere, pek iyi bilmiyorum, 
o itibarla meselenin bu safhalarına dokunamı-
yaeağum. Burada, meseleyi sadece kanunun kap
sadığı konu bakımından ele alacağım. Bugün, 
bu iş yüzünden Ziraat Bankamız doksan mil
yon liraya yakın bir zarara uğramış, bulunmak
tadır. Ziraat Bankası mevzu dışına çıkmış, ma
dencilik ve demir çelik sanayii işine girmiş vo 
90 milyon lira kaybetmiştir. 

Seçimlerden sonra kurulan birinci Koalis
yon kabinesinde Maliye Bakanı olarak bulun
duğum için, bu konu ilk olarak bendenize' gel
mişti. Ayrıca Dışişleri Bakanımıza da intikal 
etmişti. O zaman, şahsan meşgul oldum; dos
yayı ilk safhasından son safhasına kadar ince
ledim. 
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Hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere, 

mesele şundan ibarettir: Ziraat Bankamız Aime-
rika'daki The Chase Manhattan Bankasına 
(Howard International İne) Firması lehine 
bir teminat mektubu vermiştir. Bir demir - çe
lik fabrikası kurulması bahis konusudur. Butlun 
îiinkinaları satınalınmıştrr. Düşük leııörlü 
krom ihracı suretiyle, Amerika'da tekevvün ede
cek dolarlarla ödenmek üzere, satın alınmış1 tır. 
Peyderpey bu ihracat yapılmış, para tekevvün 
etmiş, makinalar da memlekete gelmiş, burada 
öyle görünüyor ve Çayırova filetif gümrük aıhba-
rmda duruyor. 

Teminat mektubunun ödenmesi veya öden
memesi /meselesinde, Ziraat Bankası ile Howard 
International Firması arasında ihtilâf çıkıhış-
tır. Banka, teminat mektubunun ödenmesini is
tiyor, Ziraat Bankasınca montaj yapılmadığı 
için ödenmiyor. 

Mukavele incelendiği zaman, orada hatırla
dığıma göre, şu tabir geçiyor. «Engeneering 
Suppervition» yani, montaj sırasında mühen
dislik murakalbesi, firmanın iddiası, hatırladığıma 
göre bu iddiasını tevsik de ediyor; mühendis-
1 erini ve ustabaşlarını göndermiş, montaj baş
lasın -da nezaret edelim diye aylarca Tüüki-
ye'de beklemişler ve kendilerince vecibelerini 
yerine getirmişler. Aylarca beklemişler, bekle
mişler firmanın kendi iç işleri yüzünden mon
taj yapılamamış, kalmış. Firma da mühendisle
rini, nihayet aylarca beklettikten sonra çekmiş, 
«ben vecibemi yerine getirdim» diyor. Şimdi, 
mesele ile hatırladığıma göre,. Birleşik Ameri
ka Hükümeti de ilgilenmeye başlamıştı. Elçi, 
mektup bıraktı, gelen giden nazırlar, nazır 
muavinleri bu mesele ile ilgilendiler; hepsi bu
nun biran önce halledilmesi için, Hükümetten 
ricada bulundular. Böylece mesele iki Devlet 
arasında bir mesele haline gelmiş bulunuyor. Hü
kümet gerekçesinin son satırlarında da okundu
ğu üzere «Howard Firması, Amerikan siyasi » 
makamları eliyle, bakiye alacağının ödenmesinin 
Türk Hükümetinden istemiştir. Hâdiseye ve in
kişaf seyrine göre, borcum ödenmesi suretiyle 
ihtilâfın Hükümetçe giderilmesi zaruri görül
mektedir.» Deniyor. 

îki memleket arasında bir mesele halini almış
tır ve iki memleket arasındaki malî münase
betlere tesir edebilecek mahiyet arz etmektedir. 
Bu bakımdan bu tasarıyı Hükümet sevk etmiş 



M. Meclisi B : 66 
ibulunuyor. Meselenin esasında, Ziraat Banka- I 
sının 90 'milyon lira meselesiyle, bunun doğrudan J 
doğruya bir ilgisi yok. Şu bakımdan yokki; o 
/mesele ve o dosya olduğu gibi duracaktır. Adlî 

• merasim neyi icaibettirecekse o olacaktır. Bu 
kanunun kabulü suretiyle, Maliyenin 5 sene 
taksitle sermayesine mahsubedilmek üzere, Zi
raat Bankasına verilmesi keyfiyeti, dosyanın 
muhtevasına ve kaderine, uzaktan yakından her 
hangi bir tesiri olmıyacaktır. Bu bakumdan ay
rı bir mesele halini almış oluyor. îki Devlet ara
sındaki bir münasebetin halli mahiyetini almış 
oluyor. Çünkü Amerika Hükümeti kendi ta
biiyetindeki bir bankanın, bir firmanın hakla
rını haklı olarak takibetme'ktedir ve böylece 
Amerikan Hükümeti vatandaşlarının hakları
nı ve alacaklarını korumakla mükellef olan bir 
Devlet sıfatiyle araya girmiş oluyor, Türk Hü
kümetinin muhatabı oluyor. Burada bir devlet 
itibarı mevzubahistir; yahut bir devlet sermaye
siyle kurulmuş bir bankanın dış itibarı bahis-
ınevzuudur. O itibarla bu kanunu gönül huzuru 
ile kabul edebiliriz, öteki esas dâvaya, biraz ön
ce mahiyetini belirttiğim ve büyük malî skandal 
olarak tavsif ettiğim, hâdiseye katiyen dokun-
mamalılardır; o hâdise olduğu gibi hüviyetini 
muhafaza ediyor, adlî mecra nereye götürürse 
oraya gidecektir. Gönül huzuru ile oy verebi
leceğimiz hususundaki şahsi görüşümü arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarmu 

BAŞKAN — Ulusal Bayram ve Genel tatil
ler hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmı-
yan arkadaşlar lütfen acele etsinler. 

Buyurun Sayın Fahir Giritlioğlu. 
FAHÎR GtRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 'hususi hukuk 
hükümleriyle mütalâası mümkün olan bir konu 
için Parlâmentoya müracaat edildiği nadir va-

* kalardan bir tanesidir. 
Müzakeresini yapmakta olduğamıız kanunun 

mahiyeti filhakika hususi hukuk hüküm'ıeri 
içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraaa.t Ban-

* kasiyle, Amerikada bulunan Howard Firması 
arasındaki bir ihtilâfın halli zımmındadır. Böy
le olmakla beraber Büyük Meclise bu konunun 
geıtirilmesinde, gerekçede tafsilât verildiği üze
re, isabet olduğu kanaatindeyim. Peşin olarak 
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vermiş olduğum bu hüküm ve şahsi kanaatimi 
yüksek müsaadenize' sığınarak bir iki noktaya 
istinadettirmek isıterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, aslında Kro-
mit suiistimali adı altında siyasi tarihimizde 
kötü şöhret almış bulunan ve Ziraat Bankasını 
90 milyon liralık bir borç altına sokmuş olan 
suiistimal vakıası vardır. Ortada böyle fahiş bir 
suiistimalin mevcudiyeti pek çok (milletvekilleri
ni ve Meclis dışında pek, çok aydınları bu kanun 
üzerinde menfi mütalâa yürütmeye haklı olarak 
sevk etmektedir. Filhakika kanunun kapsadığı 
Türk Lirası ile rakam, 10 milyon liradır ki, 90 
milyon liralık bir suiistimalin üzerine 10 milyon 
lira eklemek ısuretiyle Devletin geniş çapta za
rara, uğraması gibi, bir neticenin sağlanacağı 
endişesi ilk nazarda herkeste hâkim olmaktadır. 

Malûmları olduğu veçhile, Kromit Şirketi 
Ziraat Bankasının 1953 yılında Yapı ve Kre
di Bankasına olan 12 milyon liralık bir borcu
nun tasfiyesi münasebetiyle, Ziraat Bankasını 
kendi arzusunda ve maksadına vasıta etmiştir. 
Yapı ve Kredi Bankası Ziraaıt Bankasının ver
diği 5 milyon lira ile esas alacağından vaz geç
miş ; fakat bu suretle Kromit Şirketi Ziraat 
Bankasına 5 milyon lira borçlanmıştır. Kromit 
Şirketi 5 milyon lirayı ödemediği için, Ziraat 
Bankası bu parayi alabilmek ımaksadiyle şirke
te yeni krediler vermek ve ona yeni iş imkân
ları açmak zaruretini duymuş. 5 ımilyon lira, 
12 milyon liraya çıkmıştır. Bu parayı da Kro
mit Şirketi ödemediği için, Ziraat Banikaisı Kop 
Dağındaki kromları işletmek maksadiyle Kro-
imift Şkıkelti lehine 20 milyon liralık bir kredi 
daha açmış. Bu suretle Ziraaıt Bankasının Kro
mit Şirketine açmış olduğu kredi ile borç meb
lâğı 30 milyonnun üzerine çıkmıştır. Bu pa
rayı da tahsil etmek amacıyl'e ve bilhassa, Mü-
kerrem Sarol'un delaletiyle 'hareket eden Zi
raat Bankası yeniden geniş çapta krediler 'aç
mış ve borcun miktarı 70 milyon liraya çıkmış. 
Nctirede bu gün Ziraat Bankasının alacağı 
borç 90 milyondur. 

Muhterem aryadaşlar, bu gün 90 milyon 
liranın üstüne 10 milyon liranın Devlet tarafın
dan ödenmesini kusurlu bulmamamız lâzımdır. 
Ama 10 milyon lirayı• Devlet tarafından öden
meğe meibur bırakan 1955 ve 1956 tasarruflarını 
kusurlu bulmamız lâzımdır. Devlet hayatı mu
ayyen merhalelerde kalmaz. Bilâkis, Devlet 
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hayatının karekt eriş tik 'vasfı; devamlı oluşu
dur. Filhakika, 1955 yılında Kromit Şirketi 
ile Am'erikada kâin Howard Firması arasında 
bir mukavele yapılmış ve bu mukavelenin 5 nci 
maddesi gereğince; Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası İO milyon liralık bir teminat 
mektubu vermiştir. Mukavele başlığı başka, 
mündereeatı başka olan bir mukaveledir. Fa
kat, 5 nci madde sarih hülküm taşır ve der iki, 
«Amerikan Hovvard Müessesesi Çayırovada (ku
rulacak olan çelik sanayiinin montajı işini 
tekeffül etmiştir,» 

Muhtrem arkadaşlarım, Şefik İnan Beyefen
dinin biraz evvel ifade ettikleri veçhile, Ameri
kan firması kurulaeaik çelik fabrikasının bütün 
malzemesini Gebze yakınında Çayırova'ya /gön
dermiştir. Buna rağmen Çaiyırova'da fabrika 
luırulmamıştır. Yani fabrikanın temeli atılma
mıştır. Fabrikanın beton kısmı ikmal edilme
miştir. Fakat buna mukabil Ziraat Bankası 
olarak diyoruz k i ; «ey Amerikan firması, mafei-
nalarmı kur.» Amerikan firması da haklı ola
rak demektedir ki ; ben mühendislerimi gön
derdim, teknisyenlerimi gönderdim, altı ay 
Türkiye'de bıraktım. Fakat sizler binanın ah
şap kısmını yapmadınız, maikinaları nasıl ve 
nereye monte edelim'? 

Diğer taraiftan işitiyoruz ki : Buıgün mev-
zuubaihis makinalar demode addediliyıormuş ve 
Devlet eliyle böyle bir fabrikanın yapılması 
mntable görülmüyormüş. Akla gelen ikinci sual 
de şudur : 1966 yılında yapılmış bulunan bu 
.mukaveledeki ihtilâftan mütevellit Ziraat Ban
kası 1902 yılında vecibesini yerine getirmiyor
sa, niçin Hükümet Ziraat Bankasının yerine 
kaim olarak bu vazifeyi yerine getirmek iste
mektedir? Ve nihayet akla şu sual gelmektedir 
ki, niçin Büyült Millet Meclisi bir kanun yap
mak zorunda kalmıştır 

Pek muhterem arkadaşlarını, ortada bulaşık 
bir dava var. Kötü bir talihtir ki, Bebek dâva-
siyle Yassıada'da meşgul olundu, Köpek dâva-
siyle Yassıada'da meş/gul folundu; fakat o ta
rihte ç^k ehemmiyet ifade eden 90 milyon li
ralık KTonj.it dâvasının 'halli Yassıada Mahke
mesinin huzuruna ıgetirilemedi. Bu bir talihsizlik 
olmuştur. Bütün Ziraat Bankası mesulleri, 90 
milyon liralık bir mesuliyetin altında esasen 
ezilmektedirler. 90 milyon liralık, kendi selef
leri tarafından yapılan bir suiistimale, bugün 
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Ziraat Bankası idarecileri bir bakımdan iştirak 
ediyormuş gibi ıgörünmekten korkmaktadır. Ve 
açıkça «neme lâzım, ben yarın mahkemeye ve
rildiğim takdirde, beni kimse kurtaramıyacak-
tır. Binaenaleyh bu işi, teminat mektubuna rağ
men mahkeme halletsin» demektedirler. Mahke
menin halletmesi ise bir hayli ve bir ^ıayll za
mana bağlıdır. Evvelâ ceza davasının halline 
londan sonra, hukuk dâvasının halline bağlıdır. 
Ziraat Bankası burada hukuk müşavirleri ka-
naliyle yaptığı defide teminat mektubunu kefa
letle de karıştırmak istemektedir. Malûm oldu
ğu üzere teminat ayrıdır, kefalet ayrıdır. Te
minat mektubu nakit vermenin karşılığı de
mektir. Kefalet ise, /borçlunun vecibelerinin ye
rine ,geti*ip getirmediğinin defini mutazammın 
olan ayrı ıbir hukukv müessesesidir. Buna rağmen 
Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin en büyük ma
lî müessesesi on milyon lirayı ben vereceğim, 
diyerek, teminat mektubunu imzalamasına rağ
men bu teminat mektubunu birtakım şartlar 
ileri sürmek suretiyle kefalet müessessine ben
zetir bir duruma getirmektedir. Sebebi, cezai 
ve hukuki mesuliyetin tehdidi altında oluşu
dur. 

ıMühterem arkadaşlarım; Ziraat Bankasının 
idaresini elinde bulundurdukıları bir an için 
mazur görelim. Ama, T.C. Ziraat Bankası, ban
kalarımız içinde Devletimizin itibariyle birinci 
derecede ilgili bulunan bir malî müessesemiz-
dir. Binaenaleyh, bu konu yerine getirilmiyen 
bir taahhüt mâhiyetinde ise, Ziraat Bankası ko
nusu olmaktan çıkıp bir Devlet itibarı konu
su karakterini taşımaktadır. 

Akla şu gelebilir. Ziraat Bankası yerine ni
çin Hükümet kaim. olarak, bir Hükümet tasar
rufu şeklinde bir kararname çıkartıp, Ziraat 
Bankasına emretmemektedir? Şahsan bunu ben 
de düşündüm. Muhterem arkadaşlarım; burada 
biraz Hükümet lehine konuşmak zorundayım. 
Şöyle ki; Ziraat Bankası Hükümetin muraka
besi altındadır, fakat Hükümetin emri altında 
değildir. Ziraat Bankasının bir İdare Meclisi 
vardır. Ziraat Bankası bu İdare Meclisinin ver
diği kararlar dairesinde hareket eden bir icra 
'origanilyle İdare edilir. Binaenaleyh, gerek Ma
liye Ba'kanı ve gerekse Bakanlar Kurulu doğ
rudan doğruya bugünkü mevzuat muvacehe
sinde Ziraat Bankasına emir vermek durumun
da değiHİT. 

http://KTonj.it
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İkinci bir nokta; bu noktayı birçok millet

vekilini ayn ayrı şahit göstermek suretiyle 
ileri sürmek isterim. O da şu : Meclisin açıl
dığı günden bugüne kadar birçok milletvekili 
Ziraat Bankasının iyi işlemediğini ve şahsiyetli 
elemanların elinde bulunmadığı hususunda bu 
kürsüden şikâyette bulunmuşlardır. Bir Ziraat 
Bankası Umum Müdürü bu şikâyetlere muha-
tab olmuştur. 

Pek muhteremi arkadaşlarım, insaflarınıza 
sığınarak şimdi bu şahsın durumu ile ilgili me
seleleri arz etmek istiyorum. Bir an için tasav
vur edelim ki Hükümet kanun dışı bir yetki 
ile hareket ederek Ziraat Bankası Umum Mü-, 
dürüne on milyon lirayı1 ödemesini emretsin. 
Bizlerin şikâyet ettiği ve bir halta evvel isti
fa etmesiyle ferahlık duyduğumuz bu Umum 
Müdür mutlak surette direnecektir. Neden? 
Bedava kahraman' olmak için direnecektir. «Hü
kümetin emrini yerine getirmedim, beni zorla
dılar, suiistimale iştirak ettirmek istediler.* di
yecek tipte bir adamdır. Politik tarafları da 
tahmin etmek ve takdir etmek mevkiindeyiz. 

BAŞKAN — Lütfen kanunla ilgili mevzu
lara temas ediniz, 'Sayın OiritTioğlu. 

FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Bu 
şartlar altında, Hükümetin nihayet bir kanun 
tasarısiyle. muhterem huzurunuza gelme zaru
retini duyması, birçok kimselerin ifade ettiği 
gibi, Amerikan Hükümetine karşı bir za'fımız 
eseri olarak da kabul edilemez. Çünkü, birçok 
kimseler demek isterler ki, Amerika kendi va
tandaşının hakkını ıkorumak maksadiyle bizi 
böyle bir tasarrufa mecbur bırakmaktadır. Bu
nu biraz insaflı olarak düşünecek olursak, üç 
seneden beri memlekette sureti katiyede başka 
bir Devletin hakimiyetini sağlamamak konu
sunda titizlik yaptığımız nazara alınacak olur
sa, bu şekildeki bir hükmü «insaıf» kelimesi 
ile telif edemeyiz. 

Filhakika mulhterem arkadaşlarım, 1963 yı
lında Amerika Parlâmentosu tarafından kabul 
edilip, 1963 yılı Şubat ayında yürürlüğe gi
ren bir Amerikan kanunu vardır. Şubat ayın
da yürürlüğe giren bu kanun gereğince Ame
rika kendi vatandaşlarının! alacaklarını koru
mak amaeiyle, yardım yaptığı devletlerin tu
tumlarını tetkik etmek mevkiindedir. Yani bir 
Amerikan vatandaşlarının alacağı o yardım 
yapılan memleket tarafından eğer temin edil-
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mezse bu takdirde Amerika Parlâmentosu Hü
kümete yardımı kesme yetkisi vermektedir. Bu 
işin- politik tarafı, biraz da bu yönden izaha 
muhtaçtır. Amerikan tebaası da elbette ki ken
di kanununun payidar olmasını isteyecektir. 
Bu itibarla ortada Ziraat Bankasının Devlet 
adına itibarı mevzuubahsolan bir tasavvuru, 
bir tasarrufu mevzuubahistir ve Ziraat Banka
sı münhasıran mesuliyetten korkarak bu veci
beyi yerine getirmiyorsa ve Hükümetin de, 
bâzı yollardan Ziraat Bankasını zorlamasına 
imkânı olmadığına göre; böyle bir kanunla 
Ziraat Bankasını ileriye borçlandırmak suretiy
le Amerika ile Türkiye arasındaki ihtilâfı hal
letmek ve on milyon liralık nizamızm bu su
retle tasfiyesini kanun vaz'ı yoluyla 'halletmek 
âdil ve makbul bir yoldur. Burada Kromit. Şir
keti lehine ödenen bir durum da tasavvur edile
mez. Zira 90 milyon borçlanan Kromit Şir
ketinin 'haddizatında bu 90 milyon, liranın öde
neceği de muhal bulunduğuna göre, bu Kromit 
Şirketi lehine bir tasarruf değildir. Bilâkis, 
bizim millî bir bankamız lehine bir tasarruf 
mevzuıubabistir. Bu ciheti böyle mütalâa etti
ğimizi arz eder, kanunun çıkmasının bu yön
den lüzumuna inanan bir arkadaşınız olarak 
vâki konuşmamdan dolayı beni mazur görme
nizi istirham ederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
ınıyan arkadaşımız var mı? Olmadığına göre, 
oylama muamelesi bitmiştir. Kupayı kaldırınız. 

Sayın Ahmet Tahtakıli'ç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Mulhte

rem milletvekilleri, konuyu benden evvel ko
nuşan arkadaşlar kendi görüşlerine göre orta
ya koydular ve skandal mevzuunu geçmiş bir 
muamelenin bir parçası gibi gösterdiler. Bana 
kalırsa Millet Meclisinin halletmesi lâzımgelen 
keyfiyet bu değildir. Meclis bugünkü Anaya
sa düzeni dâhilinde böyle bir kanunu çıkarabi
lir mi? Biraz evvel bayram mevzuu yaptığı
mız Anayasa böyle bir .kanun çıkarmaya mü
sait midir1? Meseleyi bu zaviyeden . ele aldığı-
•uız takdirde' derhal aydınlığa kavuşuruz. 

Muhterem milletvekilleri, ben şahsan bu 
•nevzuu bugünkü Anayasanın, Büyük Millet 
Meclisinin vazifelerini tadadeden kanun yapma 
hakkının dışında mütalâa ettiğim için, bir grup 
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mevzuu olamıyacağı kanaatindeyim. O itibarla 
nıcnsubolduğum grupun verdiği karara rağmen 
konuşacağımı açıkça arz ederim. (Sağdan, «ser
best bırakıldı» sesleri) Serbest bırakıldı ise te
şekkür ederim. Sordum, Grup Başkanından, «de
ğil» dedi. 

Arkadaşlarım, meseleyi çok karıştırdık. Ame
rika Hükümetinin iltimasından, müraeaatinden 
bahsettik. Bunlar hiçbir zaman ortaya konula
cak şeyler değildir. 

işte size, Kennedy'niıı Amerikan Senatosu 
nezdinde yardım politikasını müdafaa ederken, 
Türkiye hakkında söylediği sözleri gösteren ga
zeteyi ortaya koyuyorum. Şu halde, Amerikan 
Hükümetinin Türkiye'ye yardım politikası, zan
nettiğimiz gibi, hususi hukuk çerçevesinde ele 
alınacak bir teminat mektubu muamelesinin in
tacına bağlı değildir. Bundan bir defa açıkça 
eminim. Aksine bir düşünüşte de şöyle denilebi
lir : Byöyle cömert, anlayışlı, dünya sulhu ve em
niyeti bakımından idealist ve realist bir yardım 
politikasını takibeden bir Hükümete karşı, bi
zim Hükümetimiz de cemile yapamaz mı ? Bu ce
mile, Amerikan felsefesine göre, kanun çıkar
mak suretiyle mümkün değildir. Çünkü Ameri
ka Devletinde kanun mevzuu olmıyacak bir ko
nuyu Amerikan Parlâmentosuna götürdüğünüz 
andan itibaren ret cevabı alırsınız. Meselâ; Ame
rika Anayasasının bir maddesi der ki : «Parlâ
mento ne din vaz'edebilir, ne de mevcut, müesses 
dinler hakkında kanun çıkarabilir.» Esasen 
Amerika Devletinin hususiyeti de, hiçbir suret
te kanun çıkarılamıyacak mevzularda, kanun çı
karına yoluna gitmemesidir. 

O halde biz Türkiye'de bir kanun rejimi, par
lâmentonun salâhiyetlerinin dahi kanunla taay
yün ettiği bir rejimi müdafaa ettiğimiz, bayram 
kanunu çıkardığımız bir zamanda Hükümetin 
getirdiği bu kanuna rey vermekle, biz Amerika'
nın kabul ettiği prensiplerden ayrılmış oluruz. 
Size bir hâtıramı arz çdeyim. Vaktiyle bir ida
recimiz Amerikalıların bir şikâyetine uğramıştı. 
Bir şoför tevkif edilmiş, fakat idarecimiz şu ce
vabı vermiştir. «Şoförünüzü tevkif eden ben de
ğilim, kanunlarımızdır.» Amerikalılar bu cevap 
karşısında hürmetle eğilmişlerdir. 

Bizim Hükümete diyeceğimiz husus şudur : 
Biz bü mevzuda kanun çıkaramayız. Mevzuun 
hususi hükümler dâhilinde halledilmesi lâzımge-
lir. Halledilmesin mi ? Edilsin. Ne mesuliyet var- 1 
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sa şahsan bir vatandaş olarak ve bir milletvekili * 
olarak kabul ediyorum. Hattâ bir soru önergesi 
vereyim ve ödenmesi çarelerinin Hükümet tara
fından tesbitini rica ederim, diyeyim. Bunun da
hi mesuliyetini alıyorum üzerime. Fakat bunu 
bir kanun kortusu yapmıyalım. 

Onun için arkadaşlar, size,' işin tarihî safha
sını arz etmek isterim. Hükümranlık prensibi, 
derin bir prensiptir. Hiçbir yardım ve meiıfaat 
fikri ile kabili mukayese bir fikir değildir, Bu
nun en iyisi, Amerikan dostlarımız gelir. Ame
rikan dostlarımız, Mecliste cereyan «den bil mü
zakereleri anlayışla karşılıyacaktır. 

Dönelim Hükümete. «Ey Hükümet, muraka
ben altında bulunan bir banka var. Siz ödenme
si zaruretini hissediyorsunuz. Sırasına göre işti
rakler kurulur, Hükümet bankaya tezkere yazar. 
Hükümet bu işin mesuliyetini al, parlâmentoya 
getirme!» Çünkü parlâmentoya getirdiğimiz 
takdirde biz, yanlış bir anane tesis etmiş oluruz. 
İki noktadan yanlış anane tesis etmiş oluruz. 
Birincisi; kanun konusu olmıyacak bir mevzu 
hakkında kanun çıkarmakla gedik açmak. Ana
yasa bayramı ilân ettiğimiz günde gedik açmak. 

İkincisi de Türk tarihî geleneklerine aykırı 
bir tasarrufta bulunmak. O halde, mevzuu kro-
mit, skandal, borç ve saire cephelerinden hiç mü
talâa etmiyelim. Bu borç, ödensin. Maliye ve Ti
caret Vekili zaten bu kanunu getirmekle işin 
mesuliyetini üzerine alıyorlar.. Hükümet de alı
yor. O halde mesuliyet bakımından Meclisin ka
nunu kabul etmesiyle Hükümet bir şeyden kur
tulmuyor. Çünkü kanunu getiren Hükümettir. 
Mesuliyeti zaten kabul ediyor. 

O halde hâlledeceği mesele nedir? Muraka
besi altındaki bir müesseseyi hukukî yolla hare
kete getirmek. Çünkü biz, banka bu parayı Hü
kümete ödiyecektir, diyoruz. Nasıl ödiyecektir? 
Creleeek senelerdeki Devlet hissesinden. 

Aziz arkadaşlarım, meselenin bu tarafı da 
yanlıştır. Zaten Hükümetin, bankaya yıldan yıla 
ödemediği namütenahi Hükümet hissesi |borcu 
vardır. O halde, bu bir para meselesi değildir. 
Yanlış bir anane tesis etme meselesidir. İki ba
kımdan, Türk tarihî geleneklerine aykırıdır ki, 
bunu en iyi Sayın Başbakan bilir. 

İkincisi, bugün bayram ilân ettiğimiz; Ana
yasa gereğince, hususi hukuk zaviyesine giren bir 
iş hakkında kanun çıkarmaya hakkımız olmama
sı bakımındandır. O halde, herkese «Anajrasamn, 

\ 
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hakkına rücu et derken, Millet Meclisinin böyle 
bir tasarrufa girişmesi, ne parti prensibi ve di
siplini bakımından, ne de her hangi bir düçünce 
bakımından kabili izahtır. Onun için, sizlerden 
istirham ediyorum, herbirimiz mesuliyetini üze
rimize alalım, nasıl alacaksak alalım. Ben çare
yi sual takriri vermekte buldum ve derhal şimdi 
yazıp vereceğim. Hükümete diyeceğim ki, bu
nu niçin bankaya ödettirmiyorsun ; banka niçin 
ödemiyor1?» 

Sayın arkadaşlar; bu, devletin içinde bir me
seledir. Hükümet bir gibi meseleleri halletmesini 
çok iyi bilir; vazifesidir. Millî menfaatler ba
kımından da vazifesidir. Hat tâ ; farzımuhal. Sa
yın Kennedy, kanunun kendisine verdiği hakkı 
«Ey Türk Hükümeti, sen bu hususi borcu tasfiye 
ettirmedin, ben de sana para vermiyorum» diye 
bir beyanda bulunacağını kabul etsek dahi, ki 
bunu aklımıza, hayalimize getirmeyin, arkadaş
lar. Çünkü, Amerika Cumhurbaşkanı, idealist 
adamdır, Amerikan Anayasasına en çok bağlı 
olan adamdır. Eserini okuyoruz. Anayasaya bağ
lı olan adamların kitabını yazmıştır. Bunun adı 
«Fazilet mükâfatı» diye tercüme edilmiştir. O 
halde, bu dereceye kadar Anayasa rejimini mü
dafaa eden bir Cumhurbaşkanı, bu dereceye ka
dar Türkiye'nin dünya emniyeti ve sulhu dava
sındaki mevkiini en iyi kavramış bir şahsiyet 
Türk yardımı hakkında bu hususta bîr karar 
alsın.... Bu akla dahi gelmez. Ama, sefaretin yap
tığı Hükümet nezdindeki teşebbüs, gayet tabiî 
bir teşebbüstür. Devletlerarasında, hususi huku
ka giren sahada teşebbüs yapılır. Hattâ Muam
mer Raşit Hocamdan şöyle bir vecize jğrendim : 
«Devletler hususi hukuk, kendi tebaasının hak
larını, diğer devlet ve telbaa nezdinde en iyi mü
dafaa yollarını bulabilmek sanatıdır» der. El
bette, Amerika, bu sanatı kullanacaktır. 

Amerika bu teşebbüste bulunacaktır. Bizim 
Hükümet olarak vereceğimiz Cevap ikidir. «Mec
lis kanun yapamaz» bir. İki : «Hükümet öder.» 
Hükümet mesuliyet korkusuyla geç mşte açılan 
mesuliyet ölçülerinde, ödeme mesuayetini üze
rine alamıyorsa ben bir milletvekili olarak, iste
diğim mahkemeye gitmeyi göze alarak bunun 
ödenmesi lâzımgeldiği hakkında, Ziraat Banka
sı nezdinde ne gibi bir teşebbüs yapmak lâzım-
gelirse Hükümetin girişmesini nıüd^ıaa etmeye 
söz veriyorum. Fakat geliniz, ismini söylemiye-
ceğim, bu memleketin hükümranlık felsefesinde, 
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çerçevesinde, gedik açma 

yoluna gitmiyelim, arkadaşlar. 
Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Açık oyların neticelerini arz 

ediyorum. Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâ
tı Müşterek Enfrastrüktür programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis islerine 
dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına (317) 
oy verilmiş; (2) çekinser, (2) ret oya mukabil 
(313) kabul oy ile ikamın Meclisimizce (kabul 
edilmiş bulunmaktadır. • 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmi bir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi ara
sında imzalanan İstikraz Andlaşmasınuı onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısına (318) arkadaşımız oy vermiş, (2) çekin
ser oya mukabil, (316) oyla tasarı kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifine (317) arkadaşımız oy vermiş 
(4) çekinser oya. mukabil (313) oyla kaimi edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü binası için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına (318) arka
daşımız oy kullanmış, (3) çekinser, (13) ret oya 
mukabil. (302) oyla kabul edilmiştir. 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendi ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısına (308) arkadaşımız oy kullan
mış, (2) çekinser, (1) ret oya mukabil (305) oy
la kabul edilmiştir. 

Sayın Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Tahtakılıç konuşma
mış olsalardı, bendeniz sözlerime, bil mesele
nin tamamen başka bir veçhesine temas ederek 
başhyacalk ve bununla iktifa edecektim. 

Sayın Tahtakılıç bâzı Anayasa meselelerine, 
birtakım kanuni meselelere temas buyurdular. 
Dediler ki, hususi hukuk münasebetlerine ka
nunla müdahele etmek caiz değildir. Kesin ola
rak böyle bir hususun Anayasada mevcudoldu-



M. Meclisi B : 66 
ğunu söylemeye imkân' yoktur. Hususi hukuk 
münasebetlerine, kamu düzeninin gerektirdiği 
hallerde, kanun vâzu pek alâ müdahale ede
bilir. Meğer ki, bu şekilde çıkarılan kanun
lar, Anayasa ile temin edilmiş olan hak ve hür
riyetlerin özünü ihlâl etmemiş olsun. Kaldı ki, 
burada mevzuubahis edilen kanun tasarısı, bir 
hususi hukuk münasebetine hiçbir surette mü
dahale etmek de değildir. Sadece, bir hususi 
hukuk münasebetindeki münazaa vesilesiyle, 
Ziraat Bankası ile Hazine arasında yeni bir mü
nasebet yaratmaktadır. Bu hususi hukuk mü
nasebeti ise, muhakemenin neticesinde hâsıl 
olacak duruma göre daima mahfuz kalacaktır. 
Mesele o kadar açık, bu bakımdan. 

ikincisi, Hükümet bu işde görevli- ve mesul 
olsun dediler. Hükümetin bu işte meşgul olup 
olmaması, maslahat bakımından uygun mudur, 
değil midir? Bunun münakaşası ayrıca yapıla
bilir. Ama kendileri şu veya bu şekilde, ka
nun yolu ile değil, başka bir şekilde hal yolu 
bulduklarına göre acaba mevcut mevzuatımız, 
Hükümet, bu işin mesuliyetini münhasıran üze
rine alacak, yine Ziraat Bankasını bir idari ta
sarrufla, bir kararname ile zorlıyarak bu işi 
yaptırma imkânına sahip midir? Bendeniz, 
Türk mevzuatı, Ziraat Bankası ve umumi ban
kacılığı ilgilendiren mevzuatta, Hükümete, bir 
bakana veya birkaç, bakana, hattâ Bakanlar Ku
ruluna, Ziraat Bankası tdare Meclisini bu yol
da bir karar almaya sevk edecek kanuni bir yet
ki veren bir hükmün yer almadığı kanaatinde
yim. Binaenaleyh, kanuni yetkiye sahibölma-
dığı zaman Bakanlar Kurulu böyle bir karar 
almış olsa idi, asıl o zaman, Anayasamızın 
127 nci maddesinin son fıkrası gereğince; Zi
raat Bankası gibi kamu iktisadi teşebbüslerini 
denetlemekle umumi olarak görevli olan Yüce 
Meclisin bunun karşısında1 olması iktiza ederdi; 
bunu tavsiye etmesi değil. 

Şimdi, benim temas edeceğim hususlar, daha 
ziyade, Sayın Tahtakılıç'ın, ifade ettiği egemen
lik halkları ve tarihî geleneklere aykırılık ba-
hisleriyle ilgili idi. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif konuşma
larımda, muhtelif yazılarında, hattâ en aziz 
dost ve müttefiklerimiz muvacehesinde dahi 
egemenlik prensiplerinin müdafii olmuş naçiz 
bir arkadaşınızım.. Bu bakından meselenin bir 
Amerika yönü, bir - Türkiye yönü vardır. Tür-
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kiye yönünden meseleyi incelediğimiz zaman 
Sayın Fahir Cfiritlioğlu arkadaşımızın sözlerine 
iştirak etmemeık mümkün değildir. Çünkü, sa
dece Türk egemenlik hakları değil, Türk ege
menlik haklarını sınırlıyan fbİT kural olarak 
ahde vefa prensibi de burada mevzuubahistir, 
'Gerçekten, bir hususi hukuk münasebetiyle 
karşı karşıyayız. Ama aslında bâr Kamu İktisa
di Teşebhiüsü olan Ziraat Bankası bir teminat 
mektubu vermiştir. Dünya (Bankacılık teamül
lerinde istisnasız tatbik edilen usuller, bu temi
nat mektuplarının ödenme şartlarını 'belirtmiş
tir. Vâdesi' gelince bunlar behemehal ödenin 
Ziraat Bankası ödiyemeyinee, Türk Devletinin 
ıbir rüknü olan bir Kamu iktisadi Teşebbüsü 
olan Ziraat Bankası, hususi hukuk sahasında 
yapılmış olsa bile bu muameleyi yapmış olan 
Türkiye adına alhde vefa prensibini de bilhassa 
ihıîâl etmiş olur. Buna da hakikimiz yoktur. Zlt-
raat Bankası îdare Meclisinin içinde bulundu
ğu durumu tamamiyle anlayışla karşılamak lâ
zımdır. Ama bu anlayışı gösteriyorsak ve eğer 
netice itibariyle dönüp dolaşıp bizim muraka
bemize tabi olacak olan bir teşekkül vasıtasiyle 
Türk (Milletinin, Türkün alhde vefa prensibine 
riayet .göstermek* de istiyorsak; bu kanunu ev
velemirde çıkarmak mecburiyetindeyiz, kanaa
tindeyim. 

(Bunu yaparken, bendeniz, bizim aziz dostu
muz ve müttefikimiz Amerikan Hükümetine de 
bir ikazda bulunmaktan kendimi alamıyaca-
ğım. 

1SNÖ2 yılına mütaallik Dış. Yardım Kanunu
nun, Amerikan Kanununun 620 nci bölümünün 
<c) bendi aynen şöyle der : 

«Teslim edilmiş veya ısmarlanmış mal veya 
•hizmetler için her hangi bir Amerikan vatan
daşı veya şahsına borçlu olan her hanıgi bir 
memleket Hükümetine : 

(i) (Şayet bu vatandaş veya şahıs, tahkim 
de dâhil olmak üzere, mevcut bütün kanuni 
yollara başvurmuş bulunuyorsa; veya 

(ii) Şayet bu borç söz konusu Hükümetçje 
inkâr veya ihtilâf konusu yapılmamakta ise; 
veyahut 

(iii) Bu borçluluk durumu, söz .konusu Hü
kümet veya ondan önceki her hanıgi bir Hükü
met tarafından, bilâvasıta veya bilvasıta veya 
kontnolü altında bulunan her hangi bir teşels-
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kül eliyle verilmiş bir bilâkaydüşart ödeme ga
rantisinden doğmakta ise; 

Bu kanun uyarınca yardım yapılamaz; me
ğer ki Başkan, böyle bir hareketi millî güven
liğe aykırı bula.» 

Şimdi arkadaşlar, hepiniz anlamışsınızdır ki, 
şu okuduğum maddenin 3 ncü bendi, filhal bu 
kanun tasarısı vesilesiyle görüşmekte olduğu
muz hâdiseyi tarif için Amerikan Kanununun 
metnine konmuştur. Gönül arzu ederdi ki, Ame
rika Hükümeti, Türk Hükümetinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kendi borcuna vefa 
ıgöstereceğimi peşin olarak idrak etmiş olsun. Bu 
tarz kanunlarla bizim ve Amerikan yardımı alan 
haşka memleketlerin karşısına çıkmakla, aziz 
dost ve* müttefikimiz, çok kıymetli yardımları
na rağmen, maalesef, antipatik görünmekten 
bir türlü kurtulamamaktadır. Bu gibi konular
da devletler sefirleri vasıtasiyle elbette gelir
ler, dostane mıüracaatte 'bulunabilirler. Ama, 
'bunun için, böyle bir kanun şevkiyle hele Türk 
HÜkümetirie ihtarda bulunmaya hiç lüzum yok
tur. Biz, millet olarak, Hükümet olarak, Dev
let olarak bu ahdimizi elbette tutacak, bu t«-
minat mektubu karşılığı olan parayı ne- yapıp 
yapıp bu şirkete ödemesini bilecektik. (Orta
dan, «bravo» sesleri, alkışlar) Bu konu, esas 
itibariyle Amerikan Hükümetinin duş yardım 
siyasetinde tabi olması lâzımgelen birtakım te
mel kurallar meselesiyle ilgilidir. Amerikan 
Hükümeti, Amerikan Parlmentosu, bu tarz hü
kümleri kanunlara dercetmek suretiyle, aslında 
çok kıymetli olan, aslında ziyadesiyle müteşek
kiri bulunduumuz bu yardımlar hakkında, ve
lev mudil hukukî meseleler içinde anlaşılması 
güç hususlar ortaya çıkmış dahi olsa, bir kı
sım vatandaşları antipati besler hale getirmeye 
hakkı yoktur. Evvelâ Amerikan Hükümetinin 
hakkı yoktur. Bu sözlerim, asla kanun tasarı
sının, reddini Yüksek Heyetinize tavsiye etmek 
maksadiyle söylenmemiştir. Çünkü bendeniz, 
böyle bir, Amerikan Kanununda böyle bir hük
me ihtiyaç olmaksızın dahi ve hattâ hiç değilse 
kendim bakımından, Amerikan Kanununun 620 
nci bölümünün (C) bendimin üçüncü bendini 
yok farz edersek, bu kanun tasarısına müspet 
oy vereceğim arkadaşlar... 

(Ortadan; «bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tahtakıhç... 

Sayın Ahmet Oğuz, buyurun. 
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AHMET OĞUZ (îstanlbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, mevzuu basite irca edersek, bir 
bankamız, bir teminat mektubu vermiştir. Bu 
memleket içine değil, memleket dışına racidir. 
Bir bankanın verdiği teminat mektubunun, za
manında ve şartları tahakkuku halinde öden-
mıesi ticari icapların ta kendisidir. Bu arada, 
'bu bankayla; ilgili şahıs arasında tahassül eden 
bir kısım ticari muamelelerdeki yolsuzluk, uy
gunsuzluk veyahut daha başka türlü işlerim, 
(karışmış olması, verilen teminat mektubunun 
kudretine, kuvvetine her hangi 'bir ihalel getir
mez. Hükümet bir millî müessese bulunan Zi
raat Bankasnın bu teminat mektubunun öden
memesi karşsmda, kendi organlariyle tetkifeat 
yaptırmış; alâkalı hukuk müşavirleri ve müte
hassısları hukukan bu teminat mektubunun 
ödenmesi lâzımgeldiği kanaatine de varmışlar
dır. 

Bunun ödenmemesi halinde, beynelmilel ha-
kemlei'e havale edilmesi zaruretinin belireceği 
ve şüphesiz birçok yeni masrafların, belki de 
yüz binlerce dolar hakem ücretlerinin ödenmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır. Neticede, Hü
kümet bu kanunu getirmeden evvel, Ziraat Ban
kasının Millî Türk bankacılığımızın şerefini 
temsil etmesi hasebiyle, teminatını ödemesini 
kendilerine telkin etmiş ve fakat banka, ödeme
miştir. Hükümetin bugünkü mevzuat muvacehe
sinde bankaya doğrudan doğruya bu hususta bir 
emir vermesinin de mümkün olmadığına göre; 
şimdi, Ziraat Bankasının organlarını bir an için 
göz önünde tutalım : Umum Müdürlük, İdare 
Meclisi ve Umumi Heyet... Umum Müdürlük; 
geçmiş yakın, uzak bir kısım hâdiselerin tepkisi 
altında, şu veya bu sebepten, bâzı kanaatler ken
disinde belirmiş ve ödeme cesaretini kendinde 
görememiştir. 

İdare meclisi, bugünkü hali ile müdürler en
cümeninden mürekkeptir. O da aynı kanaat ve 
mülâhazalarla bu hususu kendisine vazife say
mamıştır. 

Neticede karar mercii olarak umumi heyet 
kalmaktadır. Bugünkü kanunlar muvacehesinde 
bankanın umumi heyeti, teşri organa bağlı ol
ması münasebetiyle, karar mercii Yüksek Meclis 
olmak lâzımgelir. Şimdi, millî bir bankanın üze
rine aldığı teminat mektubundan dolayı, bunu 
ödememesi halinde ve bilhassa netice olarak da 
bir Devletin dış finansman işlerine büyük ölçü-

~~ im ~ 
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de menfi şekilde müessir olacağı da ortaya ç> I 
karsa, Büyük Millet Meclisinin bu işi ele almış 
olmasını bir hukukî aksaklık olarak göstermek 
doğru olmasa gerektir. 

Arkadaşlar; bence asıl mühim olan nokta; 
Ziraat Bankasının sermayesine mahsuben avans 
olarak verilmesinden daha ziyade, bunu takiben 
bâzı yeni hâdiseler daha tahaddüs ederse ne 
olacağı hususudur. Yani, Amerika Birleşik Dev
letleri ile olan ticari muamelelerimizden dolayı, 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle Hükümetin 
murakabesi altında bulunan bâzı müesseseler ay
nı şekilde teminat mektupları verir ve bu temi
nat mektuplarının birtakım icapları yerine ge
tirildikten sonra tekrar bir ihtilâf zuhur eder ve 
Türkiye'nin dış siyasi ve iktisadi münasebeti, 
bugün olduğu gibi, yine Birleşik Devletleriyle 
aynı mahiyette Önümüze çıkmıyacak mıdır? 

Benim, bu kanun münasebetiyle üzerinde 
ehemmiyetle durmak istediğim nokta burasıdır. 

Arkadaşlar, Birleşik Amerika Devletlerinin 
çıkarmış olduğu bir kanunun dördüncü fıkra
sında sarahatle bahsedildiği üzere, doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle Hükümet murakabesi 
altında bulunan müesseseler tarafından verilen 
teminat mektupları ile ilgili ihtilâflarda her tür
lü muamelelerde, karşımıza aynı kanunla çıka
caklar ve Türkiye'nin dış politikası, dış finans
man .münasebetlerine kökten müessir olacak bir 
vaziyetle bizi karşı karşıya bırakacaklardır, de
mektir. Benim, Hükümete âcizane tavsiyem şu 
olacaktır : Arkadaşlar, bu kanun hususi bir ka
nun olduğu için metne bir madde ekleme teklifi 
suretiyle, bu gibi mahzurları bertaraf etmek im
kânını bulamadım. Bu itibarla Hükümetin bu 
hususu düşünerek, bundan sonra, bu memleketle 
münasebette bulunacak Hükümetin doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle murakabesi altında bu
lunan müesseselerin, verecekleri teminat mek
tuplarının Maliye Vekâleti kanalından, tasdikin
den geçirilmesini gerektiren bir teklifin getiril
mesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Bankalar Kanunu mucibince her banka Hü
kümetin murakabesi altında demektir. Şu hal
de bir ıbanka, yaran, ister ciddî olsun, ister 
bir avanıturye olsun, isterse büyük bir kazanç ica
bı, kendini 'bir katzanç hırsına (kaptırır ve büyük 
bir işe girerse ve meselâ, 30 milyon liralık '"bir te
minat mektubu verir, bir müddet sonra da 
işin akıbeti bir falso ile netiaetenirse, şu ka- | 
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nunun dördüncü fıkrası gereğince, Türkiye'nin 
dış finansman imkânı ve münasebetleri zedele
nebilir. Maliye Bakanlığı temsilcileri sayın 
arkadaşlarımdan rica odur ki, bunu bir tetkik 
mevzuu yapmak suretiyle, bundan sonra Dev
letin başına yeni işler açılmamasını teminen, 
Bankalar Kanununun ımünasip bir yerine, bu 
fikrimin uygun görülmesi halinde, bir madde 
ilâvesini faydalı mülâhaza etmekteyim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocameıni. 

ZEYYAT KOCAMEMI (Tokat) — Sayın 
Başkanım, aziz arkadaşlarım; biraz evvel Coş
kun Kırca arkadaşımın söylediği gibi «ahde 
vefa», «söz namustur» ve «söz bir, Allah birdir» 
diye kaideler vaz'etmiş bir cemiyetin haysiyetli 
insanları olabilmek; ancak sözünün eri olmak 
ve borcuna sadık kalmakla mümkündür. He
men. hemen bütün cemiyetlerde bu hasletler
den nasibini almamış, bu kaidelere kendisini 
sıkı sıkıya bağlı hissetmemiş insanlar buluna
bilir. Bu, müsamaha ile karşılanabilir. Fakat, 
bu şekilde bir (müessesenin olması, ıbiçbir ce
miyette müsamaha ve hoşgörürlükle karşıla
namaz. Arkadaşlarım, Allaha çok şükür ki, 
bizde fert olarak, bu vasıfları hâvi pek çok 
insan vardır. Bunların bir 'misalini benim ço
cukken hafızamda yer etmiş olan bir tanesini 
anlatmak isterim : Küçük bir çocuktum, İzmir'
de yçrleşmiş bir ecnebi firmanın müşterileri 
arasında idik. Rahmetli amcamla birlikte ora
ya gittik. Poturlu bir adamı içeri girdi ve ilk 
defa gördüğüm sara altın liraları masanın üze
rine 'koyarak, «Size benim 50 altın borcum 
var.» dedi Şaşırdılar, «nereden?» diye sordu
lar. «Efendim, babam, çok evvel, İstiklâl Har
binden evvel, sizin müşteriniz imiş, size 50 al
tın borçlanılmış, ödiyememiş, Bana dedi ki : (Ben 
ödiyemedim, imkân bulursan sen ödersin.) de
di, vasiyet etti. Ben çalıştım, çabaladım; bu
gün ödiyecek vaziyete geldim, bu parayı ge
tirdim.» dedi. Ecnebiler bunu kabul etmediler. 
«Biz mahiyetini bilmediğimiz bir borcu alama
yız, üç gün sonra gel de düşünelim.» dediler. 
Ü'ç gün sonra, amcam, da merak etti, beni ala
rak gittik ve hakikaten üzerine kırmızı işaret 
.çekilmiş bir sayfada 50 altın borç çııktı ve al
dılar, dediler >ki; «Bu andan itibaren bu firma
da mvm beşbin liralık krediniz var, .İ8t$dj|i-

i 
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ııiz zaman kullana bilir siniz.» Çok şükür, biz bu 
vasi'flan üzerimizde taşıyan 'bir 'milletiz. 

Arkadaşlarını., bir de size başka bir misal 
vermek isterimi : 1952 senesinde Meclis Heyeti 
Almanya'ya gitmişti. O zamanların bellibaşlı 
dertleri; Amerikan yardımının Türkiye'ye az 
gelmesi idi. Meclis Heyetinin Reisi, Almanya'da 
Amerikan Misyonunun şefi ile karşılaşıyorlar 
ve konuşuyorlar; mevzu yine Amerikan yardı
mı. Meclis Heyetimizin Reisi, yardımın azlığın
dan şikâyet ediyor. Aldığı cevap şu: «Dua edin 
siz, bu kanun kongrede, Türkiye ve Yunanis
tan diye geçiyor». Yoksa sadece Türkiye diye 
geçse; emin olun o kadarını da alamazdınız. 
Oünkü Amerika'da ski kimse tanımıyor. Biz, 
Kore gazilerinizi kasaba kasaba şehir şehir do
laştıracağız ve sizi Amerikan Milletine tanıta
cağız ve bunun üzerindedir ki, Hacı Altınerler 
ve diğer Kore gazileri Amerika'ya gittiler ve 
ıbüyük bir turne yaptılar. Neticesi, Amerikan 
yardımı almak.. Arkadaşlarım; şimdi bizi az ta
nıyan bu dünyaya bir de Ziraat Bankamız ta
nıtmaktadır. Bunun neticesi; biraz evvel Coşkun 
Kırca arkadaşımızın okuduğu şekilde husu
si kanunlar çıkması neticesini vermektedir. 

Arkadaşlarını, hâdise ne imiş? Buraya geçen 
oturumda da, bu oturumda da gelen bir ya
zılı kısım var, bir de bundan evvel konuşan 
arkadaşların anlattıkları şekil var. Burada di
yor ki; Amerikan Firması böyle bir vecibe yük
lenmedim, demiş ve bunu, komisyonda, Hükü
mette kabul edip gerekçesine yazmış. Fakat, bâzı t 
arkadaşlar iburada firma için; «ben adamlarımı 
gönderdim, .beklediler, vecibemi yerine getir
dim ve geri döndüler.» Demektedir bir kısım 
arkadaşlarımız da «maddede sarih olarak (görü
lüyor, bunu yapmakla .mükelleftir» dediler ve 
«(beşinci madde» diye bir de numara koyarak 
söylediler. Şimdi, ben şaşırmış variyetteyim. 
'Eğer bu, bu kadar açıksa, Amerikan Hüküme
ti nasıl oluyor da böyle bir kanun getiriyor, 
kongresinden geçiyor ve sonra bizim Hüküme
timiz ve Maliye .ve Ticaret Vekâletinin temsil
cileri «böyle bir vecibe bu firma yükleniyor» 
diyor ve rapor olarak bizim karşımıza getirili
yor. 

Arkadaşlar, hâdise gayet acık. Hâdise kar
şılığını alamıyaeağı "bir parayı Ziraat Banka
sının ödemek istememesi, yani tabiri amiyane-
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siyle yan çizm esidir. Arkadaşlarım; İm, yer
yüzünde görülmüş şey değildir. Karşınızdaki 
insan kim olursa olsun, ister Stavisky olsun; 
imadem ki, bir ıbankadır, bir teminat mektubu 
vermiştir, bunu karşısındaki şeyi alamıyacak ol
sa dahi, ne olursa olsun, ödemekle mükellef
tir. Bu bakımdan Coşkun Kırca arkadaşım 
Amerikalılara yaptığı sitemi, niçin Ziraat 
Bankasına yapmadığını sormak isterim. Arka
daşlarım. bu para verilecektir, bu ödenecektir. 
Millî itibarımızı kurtarmak için ödenecektir, 
amma bunun hesabının da Ziraat Bankasından 
sorulması lâzımdır. 'Hürmetlerimle (alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısına (ı294) arkadaşımın 
oy kullanmış, (1) çekimser, 2) red oya mukabil, 
(291) oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

iBu kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin 
yeterliğine dair önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti 

ile kanunun maddelerine geçilmesinin oya vaz'-
ıııı arz ve rica ederiz. 3 . 4 . 1963 

Kars Bursa 
B. Vural S. Çanga 

îzmir 
L. Yurdoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 
Sakarya Gaziantep 
Y. Ulusoy O. O. Bilen 

AHMET TAHTAKILIO (Uşak) — Alenin
de konuşacağım. 

BAŞKAN —• Buyurun Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem milletvekilleri, şimdiye kadar parlâmentoda 
kifayeti müzakere takrirleriyle; karşılıklı fikir
lerin açıkça izahına imkân vermediğimiz hususu
nu hepinizin dikkatinize arz edeceğim. 

Sayın Coşkun Kırca bâzı şeyler söylediler. 
Benim noktai nazarıma karşı konuşmuş gibi, fi
kir beyan ettiler. Netice itibariyle, kanaatimce, 
benim fikirlerimi teyideder mahiyette konuştu
lar. 

— 168 — 
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Müsaade ediniz, arkadaşlarımıza, bu parlâ

mentoda karşılıklı fikirlerini izah etmek imkâ
nını verelim, öyle yanlış ananeler tesis ettik ki.. 
Şimdi, sıraya girecek, sırada olanların karşılıklı 
fikirleri yoktur. Son söz falanın denecek v. s. 
Parlâmentoda fikirlerin açık olarak münakaşa 
ve izah edilmesi suretiyle aydınlığa kavuşması
na, bu şekilde imkân verilmiyeeektir. Onun için, 
konu bence mühimdir, garanti mektubundan çı
kıp». teminat mektubuna geldi. Bu sebeple, mü
saade ediniz şu mevzu iki satır daha aydınlan
sın. Bir şey çıkmaz. Hattâ fuzuli lâflar söylesek 
dahi, parlâmentoda fikirlerin karşılıklı ifadesi 
ananesini tesis ediniz. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tekrar oyunuza başvuracağım; yeterlik öner
gesini kabul edenler... Kabul etmiyenler.!. Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun daha evvel öncelikle görüşülmesi 
hakkında karar alınmış idi. İvedilikle görüşül
mesi teklifi de var. ivedilikle görüşülmesi tekli
fini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... .Et
miyenler... Kanunun ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International înc. Firması 

arasındaki ihtilâfın halline dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika'da kâin Hovvard In
ternational înc. Firması ile Türkiye'de Alka -
Ahmet Oğuz Akal firması arasında, demir ve 
çelik fabrikası satmalının asma dair yapılan mu
kavelenin ve bu mukavele sebebiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından satıcı 
firma lehine verilen teminat mektubunun tatbi
kinden doğan ihtilâf dolayısiyle; ödenmemiş ba
kiye satış bedeli 914 868,57 doların Amerikan 
firmasına Hazinece ödenmesi uygun görülmüş
tür. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Buyurun,'Sayın Ahmet Tahtakı-
liç;. 

AHMET TAHTAK1LIC (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, alâkadar müessese, «ödenmesi 
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lâzımgelen bir borcum yok» diyor. Hükümet bi
ze, ödenmemiş bakiyeden bahsediyor. Esasen 
Ziraat Bankası; ödenmesi lâzımgelen bir temi
nat borcu olduğu kanatinde olsaydı, elbette za
ruri olarak ödiyecekti. O halde ödenmesi lâzım
gelen bir borcu olmadığına kaani olan bir mü
essesenin borcunu. Hazine nasıl üzerine alarak 
ödemek gibi bir teklifle geliyor? Hükümetin bu
nu izah etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
I.HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısının 
birinci maddesi kabul edilmeden evvel bâzı hu
susların yine Hükümetten öğrenilmesinde fayda 
mülâhaza ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Oğuz Akal 
Firması, Ziraat Bankası ile ortak olarak bir fab
rika kurmaktadırlar. Benim edindiğim bilgiye 
göre, bir Amerikan firması ile bir Türk firma
sı arasında ticari bir mukavele akdedilmiştir. Bu 
mukavelede Ziraat Bankası kefil vazifesi gör
mektedir. 

Şimdi, mukavele hükümlerine göre kefaletin, 
krom olarak ödenmesi iktiza ediyor. (Ortadan 
«yanılıyorsun» sesi) Tanılıyorsam Hükümet ay-
Vlınlatır. Benim edindiğim malûmata göre taah
hüdün karşılığı para değildir, krom. olarak ve
rilmelidir. 

Şimdi firmanın elinde krom vardır. Ziraat 
Bankasına bir İsviçre firması, bu firmanın elin
de bulunan Erzincan kromlarını kira ile işlet
mek ve mukabilinde bu borçları ödemek üzere 
bir teklif yapmıştır. Ziraat Bankası mütaaddit 
defalar firmaya karşı kefalet vazifesini belki ifa 
edememiş olacak ki, Amerikan firması Ziraat 
Bankasını dünya bankalarına bir sirkülerle şi
kâyet etmiştir. Bankalar, sırf reklâm karşılığı 
birçok milyonlar vermektedirler. Acaba Ziraat 
Bankası yüzde 40 hissesine ortak olduğu bu fab
rika için kendi kefalet vecibesini yerine getir
mezken, bankanın haysiyetini bu kadar rencide 
ettikten sonra, bunu bir kanun mevzuu olarak 
Hükümetin üzerine aktarmasının sebebi nedir? 
Kefaleti verirken Yüksek Mecliste böyle bir ka
nunun çıkacağını nereden temin etmiştir? Bize 
önce bunun açıklanması lâzımdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu iki firma, 
arailanında vardıkları anılaşmaya 'göre; Ame
rikan. ürmasın'a, Oğuz A'kaiFa göre, Amerika'-
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dan ısökdüğü çelik fabrikasını Türkiye'ye ge
tirip «monte etme vazifesi karşılığı 'bu parayı 
.ödenecektir. Halbuki, Amerikan firması fab
rikayı Amerika'da söken montÖrleri Türkiye'
ye göndermiş, Ibu monitörler üç ay (müddetle 
HU ton Otelinde 'misafir olarak 'kaknıışlar. Bi
zim gümrük mevzuatımız dolayısiyle fabrika 
mallzemesi /gümrükten çekilip müşteriye tevdi 
'edilmediği için miontörier va,zllfe yapamamışlar 
ve bir yazı yazmak suretiyle 'de 'Çe'Mp Ameri
ka 'ya gitmişlerdir, ihtilâlden sonra Hüküme
tin, bankanın müracaatı üzerine bu monitörler 
yani Amerika firmıası Ziraat Banlkasına şöyle 
'bir teklifte bulunmuştur; bizim size itimadımız 
'kalmadı, siz mevcut 'kefalet borcunuzu isviçre 
iBan'kasınıda tem'inata Ib'ağlarsmıi'Z, isviçre Ban
kası Ziraat Bau'kası kefalet borcunu firmaya 
taalhlhüdeder, o zannan biz tekrar gelir fabrika
yı .monte ©deriz, demişler. Fakat biiz'inı Ziraat 
Bankası' isviçre 'Bankasına, 'her ne sebepten 
bilmiyorum, Ibu 'kefaleti 'temin 'edemedikleri 
i'çiin fabrika, iinon'te edilmemiş, % 40 ına ortak 
(olduğu bu ımil'lî servet yağmur, 'çamur altın
da ibuıgün kaderine terik edilmiştir'. 

Sevgili arkadaîşlarım, fabrika Ibu devre 
d cinde, Ziraat (Bankası bu devre içinde ıınetmle-
Jkette geçen, demir cevherinin değerindeki Mi-
bâleler dolayısiyle Ibu durum'a düşmüştür. Bir 
gün bakmış. bu demir ucuzıl'ami'ştır, fabrikayı 
rantabl ıgörım emiştir. Hallbüki bu fabrika mu
kaveleye Ibağlandığı zaman (Türkiye'de demir 
'240 kuruş, 'karaborsada 6 lira idi. Bu işe o za
manlar teşebbüs 'edilmişti'. Demir fiyatlarında 
«süratle bir linine oldu. O zaman Ziraat Banka
sında falbrikaının. rantabl olmadığı fikri doğdu1 

ve Ibu üşü bıralkdı, vecibesini yerine 'getirmedi. 
Arkadaşlarım diyorlar 'ki; alhde vefa, 'vecibe
leri yerine getirme... iSeVgili arkadaşlarını, her 
.müessese /andına vefayı Türkiye Büyük Millet 
Mecilisinde'n bekledikten sonra, kendisi nün 'ba
şında bulunduğu müessesenin imza ile edindiği 
mesuliyetlerin riskine giremi'yecek kadar bir 
kuvvet Ihisse'tm edikten sıonra,, bunun ;a!hdın,ın 
•vefasının bizim, üzerimizde terettübetmesinde 
bir mâma bulamıyorum-. 

Simidi sevgili arkada-şlarum, son zamanda 
demir fiyatları tekrar yülkseinıiştir. Ve bit 
yükselişi daıha 'önce hisseden italyan (Mnnto-
finü Firması Türkiye'ye, Ziraat Bankasına bir 
teklifte 'bulunmuştur. Demelktedlr ki, (bu fi,r-

3 . 4 . 1963 O : 1 
ma 'ki, 300 milyon dolarlık bir 'cirosu 'vardır, 
yanii i talya'da itiıbarı yüksek müesseselerden 
biridir.) Bana Türkiye krom verecek 400 mil
yon dolârtoJk, Türkiye'den alacağım. Buna mu
kabil de iben bu müessesenin bütün borçlanın 
ödiyeceğim. 'Mukabilinde ne 'istiyor?.. «Ben 
Türkiye'den alacağım kromları para mıu'kalb'iüi 
allmıyaeağum. 'Türkiye'nin itlhal kotalarına dâ
hil ettiği, yani Türkiye'de /kullanılmak üzere 
ithal 'edilecek malzemeler benim müeısseseıle-

' rimden alınacak. Fakat fcaılte ve fiyat bakı
mından 'diğer itlhal' edilecek ımenn'leketterden 
dalha ucuz ve ehven fiyablarla vereceğim. Amal 
Jkarşıliğını mal Olarak vereceğim» 'demiştir.. Ti
caret Vekâleti, :bu takastır, bunu kabul etme
yiz demektedir. Ama., ll'34'l sayılı Resmî Ga
zetede neşredilen '6/li2'70 sayılı Balkanlar Ku
rulu 'Kararma, 'göre, Ibu takası kabul et.miyen 
Ticare'jt Vekâleti, Türkiye'deki kromcıı'l'ari'n 
müra.'eaatı üzerine, ü'çlü 'bir takas yapmakta
dır. Türkiye kromu israil'e, 'tsrailden.de Amc-
r'lkaya gidecek; mulhabilinde de Amerikan buğ
dayı israil 'e, israil 'den de Türkiye'ye gele
cek. Üçilü takası kalbu.1 eden Ticaret Vekâleti, 
Montıoflni Firmasının ikili takasını kabul et
memekle, Ihem ıbu müesıseseriin borçlarının tas
fiyesi im'kânılarını kapatmış ve hem de Ziraat 
Bankasının bu duruma \gelmesine sebebûlmuş-
tur. Dolayısiylie mevzuatımız ve anlayışımız 
biri ibu durum'a kokmuştu i*. 

Simidi ımulhterem arkadaşlar, ben aslında 
ıbu kanunu IMeclüste reddedelim demeik istemi
yorum; yani meselenin ana fikrinde mutabı
kım. A/neak, iki müessese aralarında bir kon
trat imzalıyorlar, bir mu'kavele yapıyorlar. El
bette ki bu iıki müessesenin arasındaki muka
velede bizim Türkiye'de yaptığımız mukave
leler ıgibi, bir adlî merc'l tâyin edilmiştir; veva-
hutta <bir 'hakem (heyeti tâyin 'edilmiştir. Adlî 
•mevzuat bakımmdan, İrenüz ühtiTâflar devam 
ettiğine göre; Oğuz Akaıl, «Beri bu blorcu ödi
yecek duruma 'gelmedim»1 yafhut, «Karsıdaki 
firma vecibelerini yerüne getirmedi» dediğine 

. g'öre, karşıki firma, dBen montörlerimi gönder
dim, 'Türk firması 'vecibesini yerine getirmedi» 
dediğine ıgöre, acaba adlî merciler Ibu hukuki 
amilaşmazlı'k üzerinde ne neticeye varmışlar
dır? 'O bitmiş , bir neticeye varmışlar. Hakem 
hey«*! frır 'karar vermiş, Oğuz Akal Firmasını 

— İtD 
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Ihaksız bulmuş, Ziraat Bankası ela 'bu haksız
lık karşısında kefaletini yerine getiremiyefeek 
duruma düşmüşse, işte o zaman bu ımüesseısenin 
haysiyetini kurtarmak, Hükümet (olarak, Mec
lis tolarak, 'Türk 'Devletinin haysiyetini kurtar
mak <olur. iEğer iş bu '.safhaya 'gelmişse; benimi 
yaptığım ;tetkıika göre, iş bu safhaya 'gelme
miş; ancak, Amerikan Sefiri Sayın (Başvekili
mizi veya Hariciye Vekilimizi bu konuda bir
kaç. defa 'ziyaret etmiş 've sıkıştırmıştır. «Yar
dım müessesesi müteessir -olur,» demiştir. 
Onum neticesi -olarak da Hükümet, yardım mü
essesesini teessüre gfitürmemek için, Ihulküki 
meıihaleler tamamlanmadan ıbu kanunu Yüksek 
Meclisin1 huzuruna getirmiştir. Bunu kabul 
edelim, etmiyelim demiyorum; fakat bununla 
'bir teamül kuruyoruz, bu teamüle devamlı 
surette düşmek suretiyle, müesseselerin 'kendi 
rizk ve mesuliyeıtini devamlı olarak Hükümet 
've Meclisin üzerine aktarması teamülünü kuru
yoruz. Fakat rizk ve mesuliyetler altına, girer
ken, ıbuııun 'neticesini düşünmeden imza 'eder 
duruma ıge'lmıe meşini temin 'etmek de yine Yük
sek Meclisin vazifesidir. Sıkıştığı -zaman, mü
essesemin 'fi)abımdan iktifa etmek kolay. Faihir 
Giritlioğlu arkadaşımızın çok 'güzel izıah ettiği 
gibi, bu.müessesenin başında bulunanlar, ken
dilerine daha müsait teklifler sağlanırken el-. 
bette !ki, bunun sonunu düşünmeli ve «ben bir 
müesseesnin kaderi ile oynuyorum, bunun so
nunda şahsıma tekeffül edecek olan * rizkleri. 
alın açıklığı ile çekmeye razıyım» demeli. Ve 
Hükümeti bu duruma, düşürmeden, imzasını 
attıkları mukavelenin müessese tarafından ye-, 
rine getirilmesi ve Amerikalı dostlarımızla 
memleketimizdeki bit' müessesenin ihtilâfını, 

bir yardım, 'müessesesini haleldar edecek ve 
Türk Amerikan; yardımlaşmasını bir Amerika>n 
firmasının teessürüne bağlıyacak kadar hafife 
'almamalı idiler. O bakımdan, Hükümetin bu 
yönden biraz daha Meclisimizi tenvir' etmesini 
yerinde bulurum. - Hakikaten 'hukuki merhale
ler tekmil edilmiş ve memleketin bu müessesesi
nin haysiyetini Devlet ve Meclis olarak tekef
fül etmek durumuna gelmişsek, o rizki şerefle 
tekabbül edelim ve bu kanuna vicdan huzuru 
ile reylerimizi verelim. Bunu arz etmek isterim, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. I 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu. I 
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ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev

gili arkadaşlarım, itibarlı olmanın birinci şar
tı tâahhütlere sadakat 'göstermekle başlar. Şu 
sebeple veya bu sebeple, bu teminat mektubun
daki vecibeler bugüne Ikadar yerine getirilme-' 
misse, bunu daha fazla 'oyalamak değil, biranı 
evvel ödemek hat tâ igeçen 'zaman için karşı fir-
.m<adaaı özür dilemek, yerinde olur. iŞunu hep 
beraber 'kabul edelim k i ; batakçı bir memle-
kelte dış yardım tereddütle gelir, 'hele yabancı 
sermaye hiçbir zaman gelmez. Millî bir nnü-
-ess-esemizin taahhüdü ve millî b'ir -müessesenin 
itibarı .mevzubahis. Bunun için beyaz <oy kul
lanacağım. Ama, bu beyaz ıoyu ıkuill amirken, 
Yüksek Meclisin dikkatlerine bir noktayı 'arz 
-etmek isterim. 

'Sevgili arkadaşlarım, bu ımemelekette ihti
lâl •olmuştur. Bu 'ihtilâlin mıüsebbip'leri vardır. 
Bu .ihtilâli hazırlıyan v zorlıyau sebepler var
dır. Bu ihtilâli zorlıyan sebeplerim içerisinde, 
bu (memleketin kaderi ile oynıyan namus ve 
haysiye'tten bihaber üçyüz, beşyüz iş -adamı ve 
bunlara destek -olan, 100, '200, 300 İler ne ise, 
basamak olan kimseler vardır. Bugün eemi-

.yetin en mühim 'dertlerinden birisi de budur. 
Ve bu 'adamlar yine sahnededirler. Gayet t-a-
•biî ki, dürüst tüccarları ve dürüst iş adamları
nı bunlardan tenzih ederim. Ama, eu>k (azın
lıkta olan bu kimseler, (memleketi. İki cepheden 
taliribeitmektedirler. iBir'incisi; Hazineyi soy
maktadırlar, ikincisi ide namuslu insanları şüp
he altımda bırakmakta! ar, işlerin temiz ve sü
ratle yürümesine 'engel olmaktadırlar. 

Yineden mühim acı taraflarından birisi de şu
dur; bugün karma ekonomiyi kabul etmiş bir Dev
letiz. Liberal sistemin normal yürümesi Hüküme
tin başarısına yardımcı olacaktır. Fakat, aksak
lığı, bu saymış olduğum 200 - 300 suiniyet sahibi 
insanın organizesinden doğmaktadır. Bugün libe
ral sisteme vuran birçok kimseler bütün , ermaye-
sini bu 300 - 500 insanın ters tutumundan almak
tadırlar. Karşımızdakiler Hazineyi sorarlarken, 
onlara evvelâ utanmasını öğretmeliyiz. Cemiyet' 
olarak bunun kontrolünü yapmıyoruz. S i re, mi
sal vereceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, bu memleket bakirdir. 
Bu memlekette iş sahaları geniştir. Terlemeyi gö
ze alanın para kazanmaması için hiçbiı sebep yok-
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tur. Halbuki ne oluyor!.. Burada, hususi taksi 
sahiplerinin vergi ödemeleri için kanun mu çı
kacak; hemen adam arabasını çekiyor, taksi plâ
kasını alıyor, damasını vuruyor; fakat, hususide 
kullanıyor. Komşusunun gözü önünde bu arabaya 
binerken, utanmadan etrafa sırıtmaktan geri kal
mıyor ve cemiyet de bunun yüzüne tükürmüyor... 
Biz cemiyet olarak bu insanlara lâyık olduğu der
si vermez ve kontrol altına almazsak memleketin 
sancıları devam edecektir, hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Oürer. 
ARÎF HÎKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; cereyan eden 
müzakerelerden bendeniz şu intibaı edindim : 
HoNvard Firması 'Hükümet tarafından haklı gö
rülmüştür ki, bunun ödenmemiş borcunun öden
mesini Hazmeden tediye etmek suretiyle işi hal
letmeyi uygun mütalâa etmiştir. Bunu böyle farz-
ettiğimiz takdirde, Ziraat Bankası gibi memleke
tin bir numaralı millî ve büyük bir bankası verdi
ği garantiyi yerine getirememiş bir durumu düş
mektedir. Bunun bütün Türk bankaları haysiyeti 
bakımından arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. Ya
rın, her hangi bir garanti icabettiği takdirde; bi
zim bankaların, bilhassa Amerikan firmalarına, 
bu hâdise meydanda olduğuna göre yalnız Ame
rikan firmaları mevzuubahis' değil, bütün 
dünya firmalarına vereceği garantilerin şüp
he ile karşılanacağını kabul etmek lâzım gelir. O 
bakımdan, meseleyi böyle bir kanunla jv çistirmek-
le halletmiş olmuyoruz. Memleketin bankacılığının, 
bankacılığın da birinci mesnedi itibar olduğu
na göre, bu suretle itibarının zedeleneceğini ka
bul etmek lâzımgelir. O bakımdan, bûiı, bu mad
dede bir takrir vermek suretiyle, maddenin so
nunda «Hizinece Ödenmesi uygun görülmüştür.» 
ibaresinin, «Ziraat Bankasınca ödenmek üzere, 
Hazinece Ziraat Bankasına tediyesi uygun görül
müştür» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif edi
yorum. Böylece bu para Hazineden verilmekle be
raber, bankanın bizzat kendisini ödemiş duruma 
getirmek suretiyle, itibarımızı kurtaracağımıza 
kaaniim. 

Üzerinde durduğum ikinci mesele, önümüz
deki yıllarda bu tip hâdiseler tekerrür edebilir. 
Bu, gerek Türkiye'deki firmalar veya bankalar 
veyahut da Amerika'daki firmalar tarafından da 
suiistimal edilebilir. Onun için, Hükümetten ri
ca ediyorum, bu tip suiistimalleri öniiyecek yeni 
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kanun tasarısını Meclise getirsinler, hürmetlerim
le. . 

BAŞKAN — 1 ııci madde hakkında verilmiş 
olan değişiklik önergesini okutuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bakan söz 
istiyor. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Tahtakılıç tered
düt izhar etti. Tahmin ederim ki, bâzı arka
daşlar da bu noktada, Tahtakılıç gibi aynı nok
ta üzerinde tereddüt etmiş olsunlar. Bu sebep
le biraz zamanınızı alarak, bu hususta malû
mat vermek isterim. Hattâ bu malûmatı, za
mandan tasarruf etmek için, bizim Hukuk Baş 
Müşavirliğinin bu hususta hazırlamış olduğu bir 
notu aynen okuyarak," vereceğim. 

Hâdise şudur : Hazine Umum Müdürlüğü
nün, makamlarından havale buyurulan 5 Mart 
1962 gün 8971 sayılı yazısında : 

New-York'da Howard International Inc. Fir
ması ile Istanbulda Ahmet Oğuz Akal (ALKA) 
Firması arasında 19 . 7 . 1956 tarihinde imzalan
mış bulunan bir çelik fabrikası mubayaa muka
velesi ile ilgili olarak Ziraat Bankası tarafın
dan Chase Manhattan Bank'a hitaben verilen 
1543 numaralı garanti mektubu hükümlerinin, 
esas mukavelenin Amerikalı firmaya tahmil et
tiği vecibelerin, şumûlü -bakımından banka ile 
firma arasında mevcut-görüş ayrılığı sebebiyle 
Ziraat Bankası tarafından 914 868 75 dolar 
hakkında yerine getirilmemesi yüzünden çıkan 
ihtilâfın aslında yalnız taraflarla Ticaret Ba
kanlığını ilgilendirmesi lâzınıgcldiğini, bunun
la beraber gerek A. B. D. Dışişleri Bakan 
Yardımcısının, gerek Chase Manhattan Bank 
ile Amerikalı firmanın meseleyi Sayın Bakanı
mıza da intikâl ettirmiş oldukları belirtilerek 
hukuki mahiyette olan ihtilâfın dairemizce in
celenmesinden sonra varılacak neticenin ma
kamlarına arzı teklif olunmaktadır. 

Keyfiyet konu ile ilgili muhaberat ve ıııuka-
velâtı muhtevi olarak dairemize önderilen dos
yaları üzerinden incelenmiş ve aşağıdaki neti
celere varılmıştır. 

1. Howard - Alka sözleşmesi : 
a) Anılan iki firma arasında 19 Temmuz 

1956 tarihinde yalnız ingilizce olarak imzalan-
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dığı anlaşılan sözleşmenin ana hatlarına göre : 

How^rd, TVflshiiigten'un Se&tle şehrindeki bir 
çölSk fabrikasının tesisatım isökerek 2 400 000 
dolaı* bedel tnukabiliade Alfca^ya isatıp teüliın ! 
etmeyi, Alka da bu satış bedelini 31 Aralık 
1956 - 31 Aralık 1958 tarihleri arasında birinci
si 1 110 000 dolar, diğerleri ,322 500 er dolar. 
dan beş taksitte ödemeyi taahhüdeyleanefcte. 

Aynı sözleşmeyi diğer bir taraf olarak im-
zalıyaıı (Kromdt Limited Ortşfclığı) da bu mu
bayaa bedelinin ödenmesine yarıyaeak dolar
ların temini için mukavele seresi içimde Ame
rikana bu miktarda 'krom cevheri ihraç veci
besini yüklenmektedir. 

b) Hovard ve AEka, 8 Eylül 1957 tarihin
de yukandakine ek olarak akdettikleri diğer 
bir sözleşmede akit konusu dolayısiyle karşılık- I 
h olarak birbirinin memleketine gönderecekle
ri memur, müstahdem ve işçilerin iaşe ve ibate 
masraflarının o memleketteiki taraflarca karşı- I 
lanın asını kararlaştırmışlardır. I 

e) Aynı ana sözleşme ile ilgili olan 4.12.1959 
tarihli ek sözleşme de ithal ve ihraç rejimlerin
de bâzı değişiklikler sağ lam^ üzere Alka ve 
Kromit firmalarının Türk HulrfLmeti nezdînde 
teşebbüse geçecekleri belirtilmekle beraber Zi
raat Bankasının teminat süresi 31 Temmuz 1960 I 
tarihime kadar uzatılmakta ve ana sözleşmenin I 
diğer hükümleri mahfuz tutulmaktadır. Bu son 
ek Altka ile birlikte Kromit ortaklığı ve Ziraat 
Bankası tarafından da imza edilmiştir. I 

II - Ziraat Bankasının 1543 numaralı garan- I 
ti mektubu *: 

Ziraat Bankasının (1957 yılı başlarından 
1959 Mayısına ıkadar) Chase Manhattan Bank'a 
çektiği telgraflarla ifade edilen 1543 numaralı 
teminat mektubu esasları ana hatları bakımın
dan şöyledir: I 

Kromit ve Alka, Krom ihracatından sağlı- I 
yacakları akreditifleri İbate konusu çelik fab
rikası sözleşmesine ait bedelin ödenmesine tah
sis eyliyecekler, Ziraat Ban/kası da bu meblâğı 
Chase Bank 'daki muvakkat bir hesaba devre- I 
derek bu hesaptan, tâyin olunan vesaik muka
bilinde ceste, ceste satıcı Hovard firmasına 
ödiyeeektir. Bankanın bu teminatı şümulünde I 
olup da henüz ödenmemiş bulunan bakiye bedel 
914 868,75 dolardır. I 
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* İÜ - Ziraat Bankası ile Howard arasındaki 

ihtilâf : 
Halen Alka - Howard sözleşmesine konu 

olan çelik fabrikası teminatı taraflar arasında 
kararlaştırıldığı üzere sökülerek Türkiye'ye 
nakledilmiş olmakla beraber Ziraat Bankası, 
'satıcının mukaveleye göre vecibelerini henüz 
tam olarak ifa etmediğini ve ezcümle fabrika
nın satıcı tarafından kurularak işler vaziyette 
teslimi olunmadığını ileri sürerek 914 868,75 
dolar hakkındaki taalhıhüdünü yerine getirme
mekte, 

Buna mukabil Hoıvârd firması sözleşmeye 
göre aneak baihis konusu tesisatı söküp amba-* 
lâjladıktan sonra Türkiye'ye nakletmek ve fal>-
rikanın yeniden kuruluşuna nezaret edecek yet
kili bir mühendisin hizmetini sağlamak vecibe
lerini üzerine almış olup bunları tamamen ye
rine getirmiş de bulunduğunu, fabrikanın ye
niden kurulması külfetinin ise akden uhdesin
de olmadığını iddia eyliyerelk bakiye alacağı
nın ödenmesini istemektedir. 

Taraflar çatışan iddialarının aşağıdaki de
lillerle desteklendiği kanâatindedirler : 

a) Ziraat Bankası, Ho\vard - Alka sözleş
mesi hükümlerinin yerine getirilmesi maksa-
diyle kefaleten 1543 numaralı Teminat Mektubu
nu vermiş bulunduğunu, bu bakımdan asıl 
borçlu Alka'nm alacaklı Howard'a dermeyaıı 
edebileceği bütün defilen kendisinin de kefil 
sıfatiyle dermeyana <hem yetkili, 'hem de mec
bur olduğunu ifade eylemektedir. Bankanın 
kanaatine göre, 19 . 7 .1956 tarihli "Sözleşme
nin 5 nci maddesi.: Çelik fabrikasının Türkiye'
de kurulup işletilmek üzere satıldığını göster
mekte, 8.9.1957 tarihli .sözleşmede de (Fab
rikanın Türkiye'de yeniden inşası) vecibesinin 
Hovvard'a-aidolduğu açıkça zikredilmekte, hat
tâ bunun için 'Türkiye'ye gönderilecek memur, 
işçi ve ustabaşı gibi kimselerden de bahsolun-
maktadır. 

Banka bu itibarla, Howard firmasının, fab
rikayı kurup işletme vecibesini yerine getirme
dikçe 1543 numaralı teminat mektubuna müs
teniden mukabil edayı talebedemiyeceği kana
atindedir. 

b) Satıcı Howard firması ise Ziraat Ban
kasının yukardaki görüşünü şu noktalardan 
reddetmektedir. 
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Evvelemirde 1543 numaralı teminat mekfu- ı 

bu ile Howard - Alka sözleşmesi birbirinden ay
rı vesikalardır. Bankanın teminat mektubu müs-
takilleıı yerine getirilmesi gereken bir taahhü
dü ihtiva etmektedir. 

Kaldı ki, 19 . 7 . 1956 tarihli Ho\vard - Al
ka sözleşmesinin 5 nci maddesi de satıcı firmaya 
yalnız çelik fabrikası tesisatının yerinden sökü
lüp, Türkiye'ye nakli vecibesi ile fabrikanın ye
niden kurulmasına sadece nezaret vecibesini 
yüklemekte olup, bizatihi kurma külfeti bu ve
cibeler arasında bulunmamaktadır. Hovvard ise 
kendisine düşen bu vecibeleri yerine getirmiş, 
hattâ kurmaya nezaret için Türkiye'ye gönder
diği yetkili mühendisi ayrıca Türkiye'de beklet
miştir. 

Dolayısiyle teminat mektubundaki taahhü
dün Bankaca yerine getirilmesi lâzımgelir. 

Hukuk Müşavirliği bu hâdiseyi böylece hi
kâye ettikten sonra, mütalâasını ilâve ediyor. 
Şimdi bu mütalâayı arz ediyorum : . 

IV - Mütalâamız : 
1. 1543 numaralı teminat mektubu Howard 

- Alka sözleşmesinin Alka'ya yüklediği tediye 
vecibesinin yerine getirilmesi maksadiyle kale
me alınmış olduğuna göre bankanın . buradaki 
durumunun kefaletten ibaret bulunduğu anla
şılmaktadır. Böyle olunca Howard'ın iddiası hi
lâfına bankanın asıl borçlu ile arasındaki müna
sebetlere taallûk eden hukuk kaidelerini ihmal 
edememesi tabiîdir. Filhakika Borçlar Kanunu
muzun 497 nci maddesi, kefilin borçluya ait b ü 
tün defileri alacaklıya dermeyan etmekle, mü
kellef olduğunu, bu mükellefiyeti yerine getir
medikçe alacaklıya rücu edemiyeceğini yazmakr. 
tadır. Onun için Ziraat Bankasının, sözleşmeye 
göre Howard'a terettübeden vecibelerin tama-
miylc tatbiki üzerinde titizlikle durması yerin
dedir. 

2. Howard - Alka sözleşmelerine göre Ho-
ward'ın vecibelerinin şümulüne gelince :, 

a) 19 Temmuz 1956 tarihli sözleşmenin dört 
bentten mürekkep giriş kısmında bu akdin 1954 
Ekiminden (Alka) ile -yapılan ye 19 Temmuz 
3956 tarihli sözleşme ile Howard'a yüklenmiş 
planlar arasında «fabrikanın yeniden kurulma
sı» vecibesi mevcudolmayıp yalnız «yeniden in
şa sırasında gereken fennî nezaret ve mühendis
lik hizmetinin temini» vecibesi mevcuttur. 
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b) 8 Eylül 1957.tarihli ek sözleşmenin bir 

bentten ibaret.giriş kısmında 19 Temmuz 1956 
tarihli sözleşmeye atıf -yapılırken «fabrikanın 
Amerika'da sökülmesi, deniz yoliyle Türkiye'ye 
gönderilmesi ve Türkiye !de yeniden kurulması» 
işlerinin,; o anlaşma .şümulünde olduğu ifade edil
dikten sonra ek sözleşme ile kabul olunan yeni 
iki hüküm 1 ve 2 sıra numarası altında açıklan
maktadır. Bu. iki hükme göre taraflardan her bi
rinin mezkûr müstahdem,; usta ve işçilerinin bu 
âkit dolayısiyle diğerinin memleketinde kalaca
ğı süreye ait iaşe ve ibate masraflarının diğer 
tarafa aidolması lâzımgelmektedir". 

Ziraat Bankasının, bir sayfadan ibaret bulu
nan bu ek sözleşmenin giriş kısmındaki «fabri
kanın Türkiye'de yeniden kurulması» ibaresini 
Howard'ın böyle bir vecibesinin mevcudiyetine 
delil olarak göstermekte bulunduğuna ve hattâ 
sözleşmeye 1 numara, altında geçirilen hükümde 
Howard'm Türkiye'ye usta ve işçi göndereceğin
den bahsedilmiş olmasının da bunu teyideylediği 
fikrinde olduğuna yukarda temas eylemiştik. 

Ancak kanaatimizce anılan sözleşmenin giriş 
kısmındaki bu ihareyi evvelki, anlaşmaya atfen 
ve sadece anlaşmayı.hatırlatmak-maksadiyle ka
leme alınmış olması bakımından yeni bir hüküm 
tesis eden bir ibare olarak kabule hukukan im
kân yoktur! Yukarda belirtildiği üz.ere.ilk anlaş-' 
nıa.fab.rika.nın yeniden kuruluşu ile ilgili hör 
külfeti değil, sarahaten yalnız mühendislik ve 
fennî nezaret hizmetini Howard'a tahmil eyle
mekte olduğundan ikinci sözleşmenin giriş kıs
mındaki bu ibarenin gerçeği titiz olarak akset-
tirmiyerek kaba bir tevsimle yetindiğini, yoksa 
maksadın, yeniden kurma sırasındaki fennî ne
zareti ifadeden ibaret olduğunu kabul etmek 
lâzımgelir. Hâdisede bunun böylece kabulü, bir 
akdin tefsirinde kullanılan kelimelerden ziyade 
tarafların hakiki maksadının araştırılması lüzu
muna dair olan , Borçlar Kanunumuzun 18 nci 
maddesinin de hükmü icabmdandır. 

Tarafların maksadı böyle anlaşılınca da, ek 
sözleşmede 1 ve 2 numaralar altında ifade edilen 
yeni hükümlerin ana- sözleşmedeki vecibelerin 
ifası için gönderilen personele ait masrafları is
tihdaf eylediği-ve yeniden kurma vecibesine de
lil olamıyacağı tezahür eder. 

c) 4 Aralık 1959- tarihli ikinci ek sözleşme 
konumuzu aydınlatacak bir hükmü, ihtiva etme-. 

16* 
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diğinden onun'üzerinde durmaya mahal görme
mekteyiz. • . . ' . . 

Netice : 
1. Yukarda izah edilen sebeplerle, Ziraat ' 

Bankasının 1543 numaralı teminat mektubu dai
resinde istenilen tediyeyi yapabilmesi Howard 
firmasının Alka ile olan âkitten doğan* vecibele
rini tamamen yerine getirmiş olmasına bağlıdır. 

2. Howard - Alka sözleşmelerindeki ilgili 
hükümlerin tetkik ve tahlilinden çıkan neticeye 
göre Howard firmasının bu akitte kendisi tara
fından1 İstanbul'a sevk edilen çelik fabrikası te
sisatının Türkiye'de yeniden kurulması külfeti
ni değil, fakat bu tesisatın kurulması için gere
ken fennî nezareti temin vecibesini tekabbül et
miş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu nezaret işinde çalışacak bir mühendisin 
iki tarafça müştereken seçilmesi de sözleşmenin 
sarahati icabmdandır. 

Anılan firmanın âkitle kendisine düşenleri 
gereği gibi yapmış olup olmadığının tâyininde 
Ziraat Bankasınca yukarda zikrolunan hususla
rın gözetiimesj, gerekeceği kanaatine vardığımız 
ve sözleşme hükümleri muvacehesinde fabrika
nın yeniden kurulması külfetinin kemaliyle Ho-
•\vard firmasına, terettübettiği yolundaki.görüşü 
paylaşamadığımız saygı ile arz olunur.» 

Muhterem arkadaşlarım, Hukuk Müşavirli
ğinin mütalâası burada bitmektedir; mesele şun
dan doğuyor : 

î k i anlaşma vardır i birisi esas anlaşma, di
ğeri de ek anlaşma. Ek anlaşmanın başlangıcı 
bu anlaşmayı birinci mukaveleye bağlayan Jbir 
ibareyi ihtiva ediyor. Bu ibare içinde «kurul
ma» ibaresinin geçmiş olmasını Ziraat Bankası
nın, Howard'ın bu fabrikayı gelip Türkiye'de 
kurma vecibesinin taahhüdeylediği şeklinde an
laması yüzünden doğmuş bir ihtilâftır. Ziraat-
Bankası bu noktai nazarını muhafaza etmekte-1 

dir. Buna mukabil Maliye Hukuk Müşavirliği 
de arz ettiğim mütalâasını ileri sürmüştür. Bu 
vesile ile arz etmek isterim ki, bu müessese, ha
kikaten Ziraat Bankasının mukaveleyi anladığı 
şekilde, Howard, bu fabrikayı Türkiye'de kur
mak vecibesini yüklenmiş olsa dahi, buna fiilen 
imkân bulamıyaeaktır. . 

Sayın ihsan Ataöv arkadaşımızın sorduğu 
soru vesilesiyle, tekrar buraya geleceğim. Ziraat 
Bankası bu müesseseyi kurup işletmek ve bu su-
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retle alacağını kurtarmayı arzu etmiştir. Eks
pertiz yaptırmış ve bu ekspertiz neticesinde 
tesbit edilmiştir ki bu, fabrika kurulduğu ve 
işletildiği takdirde hesap neticesi senede yirmi 
milyon zararla kapanacaktır. Binaenaleyh Ho-
wart 'a hakikaten böyle bir mükellefiyetin yük
lenmesi halinde dahi Howart'm bu mükellefiye
ti yerine getirmesine fiilen imkân olmıyacaktır. 
Çünkü Türkiye'de bu müessese bu şartlar için
de kurdurulmıyacaktır, kurulmasına da imkân 
yoktur. Kaldı ki, Howart'm vecibesi sadece bir 
nezaretten ibaret değildir, Ziraat Bankasının id
dia ettiği gibi... Türkiye'ye gelip bu fabrikayı 
kurma mükellefiyeti dahi olsa Türkiye'nin bu 
mükellefiyetini ifa etmesine imkân vereeek du
rumda olmadığı, arz ettiğim gibi bir vakıadır, 
Görülüyor ki, ortada bir anlayış farkı mevcut
tur. Bir millî müessesemiz olan Bankamız ida
recileri, biraz da geçmiş hâdiselerin tesiriyle, 
muamelenin esasının mülevves olması, bir arka
daşımızın dediği gibi, hakikaten Staviski reza
letini gölgede bırakacak mahiyette olması dola-
yısiyle yeniden bir 10 milyon lira daha verme
yi göze almamışlar ve ek mukavelenin bir iba
resinden faydalanmışlardır. Hükümet olarak 
meseleyi hukuk müşavirlerine tetkik ettirdik. 
Bu tetkik sonunda Howard'm haksiz olmadığı 
anlaşılmıştır. Howard, hakikaten 1 nci anlaş
maya göre bu müessesenin makinalarını teslim 
ve müesseseyi kurmaya nezaret etmek vecibe
sini deruhte etmiş, bunun için mühendislerini 
göndermiştir. Bunlar, arkadaşlarımızın izah 
ettikleri gibi, 3 ay kadar da Türkiye'de bekle
mişler ve fakat müessese kurulmadığı için şüp
hesiz bu vazifeyi ifa imkânını bulamamışlardır. 
Bunun üzerine Ziraat Bankasından, teminat 
mektubu.ile deruhte eylediği, vecibenin yerine 
getirmesi istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımı
zın burada temas ettikleri gibi, mütaahhit fir
manın, alacağı hususi hukuktan doğmuş olduğu 
için, ihtilâfı doğrudan doğruya mahkemeye gö
türüp mahkemede hallettirmesi mümkün idi ; 
fakat, Howart, her nedense bunu doğrudan 
doğruya Türk Mahkemelerine götürmemiştir. 
Bu yolu belki işin çok uzaması ihtimali karşı
sında tercih etmiştir. Bunun yerine, mensup 
olduğu Devlete müracaat etmiş, Senatoya müra
caat etmiştir ve bildiğiniz gibi bu- işle ilgili 
bir de kanun çıkmıştır. 
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Bıı durumda Hükümet olarak vaziyeti tetkik 

ettik, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
nın kanaati, Howard'ın haklı olduğu ve Ziraat 
Bankasının bu vecibesini ifa etmesi gerektiği 
merkezindedir. Buna mukabil Ziraat Bankası 
Organları, eski kanaatlerini muhafaza ettikle
rini beyan etmişlerdin Bu durumda ne olabi
lirdi ? Hükümet bir karar verir ve Ziraat Ban
kasına bu yolda bir telkinde bulunabilirdi. Hü
kümet bu telkini Ziraat Bankasına yapmıştır. 
Bir an evvel, bu ihtilâfı halledin, çünkü bu ih
tilâf Türkiye'nin menfaatine zarar veren bir 
mahiyet arz etmektedir, bu parayı ödeyin, de
miştir. Fakat, Zirat Bankası haklı olduğunu, 
mukaveleye göre bu paranın ödenmemesi lâzım-
geldiği noktasında ısrar etmiştir. Hükümet, Zi
raat Bankasının İdare Meclisinin yerine kaim 
olarak bir karar ittihaz etmek mevkiinde değil
dir. Böyle bir- yetkisi yoktur. Bu sebepten, Zi
raat Bankasının ki, sermayesi Devlete aittir, 
hakiki sahibi olan Büyük Meclis'e gelmiş ve bu 
ihtilâfın bir an evvel halledilmesini de millî 
menfaatlerimiz bakımından zaruri gördüğü için, 
Yüksek Meclise bir kanun getirmiş ve işi bu 
kanunla halletmeyi tercih etmiştir. Bu kanun 
neyi halledecektir? Bu kanun, sadece Ziraat 
Bankası ile Howard arasındaki ihtilâfı hailede^ 
çektir. Fakat, Ziraat Bankası ile Kromit arasın
daki veya Ziraat Bankası ile Alka arasında ih
tilâfa her hangi bir tesiri, şüphesiz, olmıyacak-
tır. 

Sayın Ataöv arkadaşımız, Oğuz Akal Firma-
siyle Ziraat Bankası arasında ortaklık vardır-, bu 
ortaklığın işlemesi, sonunda fabrikanın kurulma
sı suretiyle bu borçların tesviyesinin imkân dâhi
line gireceğini iddia ettiler. Arkadaşlar bu fab
rikanın kurulması borç meselesini halletmek şöy
le dursun müesseseye her yıl yeni yeni zararlnr 
getirecekti. 

Yine, «bir İtalyan firması takas teklif etti, bu 
takas teklifi kabul edildiği takdirde, bu borçları 
ödemek imkânı hâsıl olur,» dediler. Ticaret Ba
kanı arkadaşımız mevzua daha geniş şekilde te
mas etmek imkânına sahiptir. Şunu arz edeyim, 
biz takaslı ticaret devrini çok geride bırakmış bu* 
kınlıyoruz. İnşallah bir daha Türkiye bu usule 
dönmeye mecbur olmaz. ̂ Biliyorsunuz, Türkiye bu 
türlü takas, muamelelerinden büyük zararlara uğ
ramıştır. 

Ö. 4 . 1963 6 : İ 
Eğer, Oğuz JVkaTın bu teklifini kabul etsey

dik, nasıl Ziraat Bankasını yavaş yavaş bu türlü 
cazip teklifleri ile 80 milyon lira zarara soktu 
ise, bu takas muamelesi dolayısiyle de Türkiye'yi 
hiç olmazsa bir 80 milyon lira daha zarara sok
ması ihtimali, pek uzak bir ihtimal sayılamazdı. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
TİCARET BAKANI MUHLİS .'ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaş!arım; arkadaşın', aşa
ğı - yukarı söyiiyeceklerime temas etti. Yalnız, 
açık kalmasın diye takas mevzuuna temas edeyim. 

Oğlız Akal Firması tekrar müracaat ederek, 
sanki mazide gayet iyi hareket etmiş ve sanki ba
şımızı bir derde sokmamış gibi, bu defa da takas 
yolunda bir müracaatla gelmiştir. (Gürültüler) 
kendisinin, mevcut dış ticaret sistemini dikkatle 
mütalâa etmesini ve ondan sonra gelmesini iste
dim. Kendisini, kabul etmek niyetinde değildim. 
Fakat insan vekil olursa herşeye boyum eğecek ve 
her şeyi tetkik etmek mecburiyetinde olaöak. Zan
nederim Ki, Oğuz Akal'in değil bu işini, ismini da
hi anmamak galiba daha iyi olur. Bunu sevgili 
arkadaşıma tavsiye ederim. Bahsedilen takas, gay-
rikabili tatbik bir şeydir. Hattı zatında takas de
ğil «üçlü barter» dediğimiz ve dış ticaret rejimi 
itibariyle diğer memleketlerin tatbik ettiği bir 
yoldur. Bu henüz realize edilmemiştir. İsrail ile 
yaptığımız son anlaşmada, bu realize edilirse 
kromcuların bu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Binaenaleyh, bilmiyorum arkadaşım, halk ara
sında üelü takas denilen sistemin teferruatım bi
liyor mu? Bu iş tamamen başkadır. Kendisinin 
teklif ettiği sistem katiyen dış ticaretimize uygun 
değildir. Şunıt da hatırlatmak isterim ki. Oğuz 
Akal, Ziraat Bankasını bu vaziyete sokarken, 
Yüksek Murakabe Heyeti Reisliğinde bulunan bir 
arkadaşınız olarak, Ziraat Bankası Kanununun 
böyle bir takas muamelesinin ifasına müsait olma
dığını, o zamanki Umum Müdürüne ihtar ettim, 
yazdım ve Hükümete verdim. Neticede, mevcut 
Hükümet bubisi nazarı dikkate almış, llyas Seç
kin ve diğer arkadaşların teşkil ettiği bir Komis
yona tahkik ettirmiş ve neticede o zamanki Banka 
Umum Müdürünü istifaya mecbur etmişti. O ba
lamdan yeni takas mevzuu ile, bu seter Hükümeti 
daha güç vasiyetlere sevk etmemesini ve kaderine 
bağlanmasını tavsiye ederim. 

Arkadaşlar-, bir madde teklif ettiler, Banka
lar Kanununa ve Ziraat Bankası Kanununa ko
nulmasını istediler. Arkadaşlarım müsaade etsin-
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lor, böyle bir maddeyi Ziraat Bankan Kanunu- I 
na koymak doğru değildir. Ziraat Bnnkası Ka
nunu, iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde 3202 
sayılı hakikaten nev'i şahsına mahsus oir kanun
dur, O kanunun ana esprisini bozabilir. Kaldı 
ki, bu madde, bu haliyle bankaya birtakım mü
kellefiyetler de yükler. Bankaya da tahkik ettir
dim; bunu müsaade etsinler, Hükümet ne şekilde 
ve nerede bunu tatbik eder, bunun üzerinde dü
şünsün. Fakat, acele olarak bunu ilâve etmiyelim; 
Bankalar Kanunu, bankalar mevzuatı bakımın
dan daha uygun olur, kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) —- Muhtrem ar

kadaşlar; ben fikirlerimi serd ederken, Oğuz Akal 
Firmasının bir ihtilâfını halletmek için değil, Zi
raat Bankasını, içinde bulunduğu bir durumdan 
kurtarmak için fikirlerimi serd ettim. Müessese
nin lehine olarak mütalâa beyan ettim. 

Sayın vekilleri dinledikten sonra, bir kere da
ha vicdan huzuru duydum ki, bu noktalara temas 
etmek suretiyle yanlış anlamaları oııliyeceğim. 
Muhterem Maliye Vekili ifade ettiler, bu fabrika
nın Türkiye'de monte edilemiyecek durumda ol
duğunu, Hükümetçe monte ettirilmiyyceğini söy
lediler ve bu zabıtlara geçti. Hepiniz tarafından 
dan da anlaşılmış oldu. («hurda», sesleri) Beyler, 
müsaade edin, kâğıtlar ve evraklar üzerindek5 kay
da göre konuşuyorum; gidip görmedim; hurda 
mıdır, değil midir? Elimizdeki evrak fabrika di
yor, gelen evraka göre konuşuyorum. Gidip ma
hallinde tetkik etsem, bana «burdad r» deseler 
ve kanun tasarısı da «hurdadır» diye gelse ben 
de hurda derdim. Arkadaşlarım bizim beyanları
mızın bu bakımdan kendi fikirlerine yüzdo yüz 
mutabık olmadığı için mazur görsünler ve lütfen 
fikirlerimize hürmet etsinler; biz de onlara hür
met ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu fabrikanın mem
leketimiz için rantabl olmadığını Hükümet 
tesbit etmiş; Amerika firmasının haklı bulun
duğunu da Ticaret ve Maliye Bakanlıkları tes
bit etmiştir. Ziraat Bankasının bu vecibesini 
Meclis olarak yerine getirmemizin bir zaruret 
olduğu hususunda bizi ikna etmiştir. Bu du
rum kargısında, benim, takas'mevzuundaki söy
lediğim sözün, Oğuz Akal firmasının «Bu isi 
kolaylaştırmak babında niçin takas yapmadı?» 
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şeklindeki sorumu, esbabı mucibesi ile birlijkte 
zapta geçirtmiş olmak bakımından, yine vazi
femi yaptığım kanaatini taşıyorum. Yalnız 
şurasını bir kere açıklamak isterim ki, bu tip, 

. çürük temele ımesnet olduğu beyan edilen mü
esseselerin. memleket bünyesinde açmış olduğu 
yaraların tez elden tasfiyesi ve memleketin 
millî müesseselerinin bir daha böyle külfet!al
tında bırakılmaması yerinde olur. 

• Hükümeti, bu yöndeki beyanlarında uyanık 
gördüğüm için, hakikaten memnuniyetimi ifa
de ediyorum ve sözlerimin bu şekilde anlaşıl
masını arkadaşlarımızdan bir kere daha istir
ham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Yüce Başkanhğa 
1 nci madde hakkındaki müzakerenin kifa

yetini ve maddenin oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Bursa 
Bahtiyar Vural Sadrettin Çanga 

Ankara 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Birinci madde üzerinde yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde bir değişiklik öner
gesi var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi' Yüksek Başkanlığına 
Müzakere edilen tasarının 1 nci maddesinin 

son satırMiHi yerine «Ziraat Bankasınca öden
mek üzere Hazinece Ziraat Bankasına tediyesi 
uygun görülmüştür.» ibaresinin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Arif Hikmet Oüner 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 

ÖZARAR (istanbul) istiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 

ÖZARAR (istanbul)! — Muhterem arkadaşlar, 
bu tadil önergesi kabul edilirse, Ziraat Banka
sının borçluya rücu etmek imkânı ortadan fcaU-
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kıyor. Bu itibarla, komisyonumuz buna işti
rak etmiyor, bir. Bir de; tasanda maddi bir 
hata var. Bu vesile ile onu da arz edeyim. 
Bakiye borç kısmında «914 bin 868 dolar 57 
sent» denmektedir. Halbuki, 75 sent olacaktır. 
Bunun da bu şekilde ıtasöıih edilmesini arz edi
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özarar, bu hususu belir
ten bir yazılı takrir veriniz, lütfen. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

Tashih hakkında bir önerge var, okutuyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 
1 nei maddedeki ödemenin bakiye satış bede

linin 914 868,57 yerine 914 868,75 olarak tashi
hini saygı ile arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Vahyi özarar 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Değişiklik önergesiyle birlikte birinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hazine, sözü, edilen meblağı 
avans vermek suretiyle ödemeğe yetkilidir, öde
necek meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
'kası sermayesine karşılık olarak gelecek sene
ler bütçelerine konacak Ödenekten ve âzami beş 
yıl içinde raahsubedilir. 

Amerikan firmasına yapılan ödemeden son
ra Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Ozuz Akal firmasına rücu etmesi 
için, avansın mahsubu beklenmez. 

BAŞKAN — İkinnci madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Buyurun Sayın Tosbi. 

SADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Maddeye 
geçmeden esasa taallûk eden bir hususu tasrih 
ötmek lüzumunu hissettim. İstanbul'daki had-
deciler bir fabrika kurmak için müracaat etti
ler, müşavir olmam sıfatjyle maksatları bu fab
rikayı alıp işletmek idi. Mahillinde yaptırılan 
ökspertis neticesinde, Almanların «cüruf» de
dikleri, hiç bir işe yaramaz hurda bir fabrika 
olduğu tesbit edildi. Bu günkü rayicinin 1,5 
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milyon liranın üzerinde bir kıymeti olmadığı 
tesbit edilmiştir. Binaanaleyh, bu durum mu
vacehesinde, ben bu kanunun kabulü veya ade-
mikabutlü hususunda Ibir teklifte bulunacak 
değilim. Bir zarurettir, teklif edilmiştir, Mec
listen geçecektir. Yalnız, Meclisi Âliyi, hususi 
istihbaratım, dolayisilyle şu cihetten tenvir et
mek lüzumunu hissediyorum. Bu fabrika sırf 
döviz kaçakçılığına âlet olmak için getiriılmiş-

' tir. Mesele şu şekilde vazedilmiştir. Ameri-
kaya gidiliyor, «teşbihi mazur görün» bu bar
dağı bana kaça satarsın, diyor. 100 dolar diyor. 
Ben s&na üç yüz dolar vereyim, bana üçyüz-
bin dolarlık fotura ver, diyor. Yüz dolarlık ma
lını peşin olarak üçyüz dolara satmak imkânını 
kazanmış olan Amerikan firması; elbetteki, 
«hay, hay üçyüzbin dolarlık fatura vereyim 
paylaşalım» diyor. Bu dişarıya çıkan 900 bin 
dolar gene paylaşılacaktır. Ama ne edelim ki, 
zaruretler bunu böyle icabettiriyor. Hürmet
lerimle (alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Bir 

noktayı tavzih etmek isterim; çünkü, yarın 
gezetelerde başka türlü çıkması ihtimali de var. 
Sayın İhsan Ataöv kürsüden inerken «demek 
ki, Hükümet bu fabrikayı kurdurmiyaeak» de
diler. Ben şöyle ifade ettim; Ziraalt Bankası 
bu fabrikayı kurdurup, işletmek istemiş ve 
ekspertiz yaptırmıştır. Bu fabrika kurulup 
işletildiği takdirde bundan senede 20 milyon 
lira zarar edeceğini tesbit ettirmiştir." Binaen
aleyh, bu durumda olan fabrika bu günkü şart
lar içinde elbette çalışmaz. Bu fabrika hurda 
mıydı, değil miydi? Onu bilmem. Bildiğime gö
re, muhakkak olan bir şey varsa, o da demo
de oluşudur, çünkü, Kore Harbi için, Kore Har
bi esnasında kurulmuş bir fabrikadır. Ondan 
sonra, bu isahada yenilikler, yeni icatlar ve ke
şifler olmuştur. Bu sebeple demode hale gel
miştir. Bu gün ajytıı masrafla daha modern te
sisler kurulması kabildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen olmadığına göre, müzakeresi bit
miştir. İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edeler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

— 168 — 



M. Meclisi B : 66 
BAŞKAN — Maddoyi oyunuza sunuyorum; 

Ikabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 

oyunu ihsas etmek üzere konuşmak istiyen ver 
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mı?.. Olmazlığına göre, kanunun tümünü oyu* 
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, vakit gecikmiş olduT 
ğundan Birleşimi, 5 Nisan 1963 Cuma günü 
saat 15 te toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türkiyede 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısına veriln oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbasıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman ©ölükbaşı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 317 

Kabul edenler : 313 
Reddedenler : 2 
Çekimserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 1 26 
Acık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğhı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan, Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
gadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Htidai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

M. Meclisi B : 66 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhaıı 
Saim. Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 

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

KASTAMONU 

Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanhoğlu 

3 . 4 . 1963 O : 1 
KAYSERİ 

Turban Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır . 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit" Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

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

MUÖLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aktf 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğhı 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf UluBoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğiu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner, 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

M. Meclisi B : 66 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Sclâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

3 . 4 . 1963 O : 1 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gören taş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekii) serler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

[Reddedenler] 
HATAY 

Ahmet Sırn Hocaoğlu 
KONYA 

Rüştü özal 

[Oya katümtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savnun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Raif Aybar (S.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar (1.) 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (1.) 

BURDUR 
.Fethi ÇeliMmş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan (1.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

Tahsin Telli 
GAZİANTEP 

Süleyman Ünlü 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah dilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
thsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertari 
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Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Ayta§ 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdûlhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâed^in Eriş 
Fikret Filiz 

M. Meclisi B 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
tlısan Kabadayı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Brbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

:66 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

[Açık w 
Aydm 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 

3 . 4 . 1963 0 : 1 
MARDİN 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

yetikler] 
Muş 1 
Zonguldak: 1 

— . 
Yekûn 7 

Haşim Tan 
SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAÖ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URPA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

• 



M. Meclisi B : 66 3 . 4 . 1963 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Anldaşmasmm onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların ısonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir, 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Kararaüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Üye saylsı :. 450 
Oy verenler : 318 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler : 
ÇMrin*erler : 2 

Oya katılmayanlar : 125 
Açık üy eflâkler : 1 

[Kabul edenler] 
Bülent Ecevi 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence . 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi MıhçıogTıı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
E tem Ayva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVtN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet- Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mürerı 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

Fennî İsiimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Ak ay 
Burhan Arat 

Süreyya Endik 
' Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

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

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Aziz oğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğln 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlıı 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Naci Güray 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Oelâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
N;\\m Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
M "e lı met Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sn dik Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

M. Meclisi B : 66 
İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman. 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Failıı-ettin Kerim Gökay 
Muhiddiıı Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğn? 
Oğuz Oran 
Naci Oktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlı 

İZMİR 
Osman -Sabrı Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
"Ragıp Gümüşpnla. 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhaıı 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Leb i t Yurdoğhı 

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

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

3 .4.1963 O : 1 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Cümüşpala 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
• Yakup Kadri Karaos-
manoğlü 
Nusret Köklü 
Hur re m Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap DizdarOğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Haainedair 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloelu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslîhittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran- Evliyaoğhı 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

— 175 — 



StNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim G-öker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

M. Meclisi B : 66 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattih Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

3 . 4 . 1963 O : 1 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllr 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

Muslin Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 
ADANA ! AFYON KARAHİSAR 

Hasan Aksay Veli Başaran 

(Oya hatıl m%yanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
'Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Sayrım 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (Bakan) 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kcriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar (I.) 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğhı 
Turgut Çulha (I.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türk©! 
ismail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
§ehmus .Arslan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftü gil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(î.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kıhco&lu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlüı( I.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cülf 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
fhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(B§k.V.) 
Tahsin D emi ray 
HiLmi Oben (I.) 
Sahabettin -Orlıon 
İsmail Hakkı Tokinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaç 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasii Os/ma 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fo'thi Doğancay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
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Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erİf 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

M. Meclisi B : 66 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar (1.) 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

3 . 4 . 1963 O : 1 
NİĞDE 

Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Rafet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Bajkan) 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Oömert 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarı*özen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramla 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmı ökten (î.) 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
itadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
Oelâl Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açih üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

Muş 
Zonguldak 

Yekun 



M. Meclisi B : 66 3 . 4 . 1963 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçi oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğln 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Üy« sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kanun kabul edilmiştir) 
450 
317 
313 

4 
126 

7 

[Kabul 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim lmirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mıehdıi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçikin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etera Ağra 
Rafet Ekerr , 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
.İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Uihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Boiftk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

edenler] 
Mehmet Tiritoğltu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkarı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim ökteım 
Ekrem Pak»oy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Ke«kiıı 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 

Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Siinan Bosna 
Mehmet Çdbanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Reeai îsıkenderoğlıı 
Vefik Pirinçcioğhı 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naeî Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
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66 3 . 4 1963 O ; 1 
KOCAELt 

Cemal Baibaç 
Sahabettin Bilıgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayoil 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kafi i 
Ömer Kart 
Mclkki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Eüftü özal 
Fakih öaf akih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yticesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

Ertuğml Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aztiz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbol&t 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necuneddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslaıı 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmanoı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Oihad Baban 
Suphi Baytkanı 
Mahmut Rıza Bertau 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer. Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökav 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 

M. Meclisi B : 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhoıı 
Naci öktem 
Vahyi öaarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı* 

tTMtlt 
Osman Sabri Ada! 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşettneoi 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdiknıenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

I Memduh Erdetmir 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karuos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlıı 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdar oğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hlmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami öztürfc 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NÎGDB 
Mehmet Altınsoy 

•Asım Eren 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin öeritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin ö'vılp 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltokli 
ibrahim Göker 
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Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Çevad Oclyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türk ay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan. Kut 
Hayrı Mumcu oğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Di »m an 

M. Meclisi B : 66 
r-'ov vat Tv"o e?-, m o m i 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulıısoy 

TRABZON 
Ali Şaldı- A&ano&lu 
SelAhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet. Şener 
Ali Rıza Uzu ne r 
Zeki Yağ'inurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kısoğlu 

3 . 4 . 1963 O : 1 
URFA 

Osman Ağan 
Ata 1 ay Akan 
Kemal Badıllı 
P.ekir Sami Karahanîı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan P.edirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoj'.-rı 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestile? 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 
ADANA 

Hasan Aksay . 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata (I.) 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BtLEOlK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddı'k Aydaı- (t.) 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (î.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Fidip Rüştü Akyürcîs 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tirkel 
ismail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENÎZLt 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şelhmus Arslan (t.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
ilhamı Ertem 

ERZURUM 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (t.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 

Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
îlhami Sanear (B.) 
ismail Hakki" Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskia 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 
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KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Basit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

M. Meclisi B : 66 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğıızdenıh* Tüzün (î.) 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Siıuvıetı (Başkan) 

3 . 4 . 1963 O 
SAKARYA 

Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

Ali Rıza Ulusoy 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahhıkılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celal Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu' 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manâsa 

1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldafk 

Yekûn 

1 
1 

7 



M. Meclisi B : 66 3 . 4 . 1Ö63 O : İ 
Tekel Genel Müdürlüğü binası inşaasa için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 

7077 sayılı Kanunun 1 nçi maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kanun kabul 'edlmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Cülek 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaleğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
AFYON KARAHİSAR 
FTalûk Nur Baki 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacııoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
fsmail Sarıgöz 
NTovzat Şener 

ANKARA 
i. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 

Üye « y i * : 450 
Oy verenler : 318 

Kabul edenler : 302 
Reddedenler : 13 
Çekinserler : 3 

Oya katümıyanlar : 125 
Açık üyelikler 7 

[Kabul edenler] 
Fuat {Börekçi. 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
[ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim İmirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtti Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İzafet Eker 
Nihat 3u 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlıı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydm Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îsîimyeli 

Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Oihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit-

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Ekrem Pafosoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necini ökten 

DENİZLİ 
Sanan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdaİ Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güidoğan 
Reeai îökenderoğlıı 
Veük Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlıı 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
öımer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdıı 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
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Ceyat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
İbrahim Cömalcılar 
Brtuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbola/t 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu" 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞ ANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı * 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
Gelftl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evr&n 

M. Meclisi B : 66 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem . 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Ba'kşık 
Muzaffer Döşemeci/ 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

-Kemal Kaya 
Kemal Ökyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avrıl .Doğan 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

3 . 4 . 1963 Û : l 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Hasan.Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilıgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit . 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Ha»an Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan -

Vahap Dizdaroğİu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osık&y 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİÖDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğhı 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayâr 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
IIA mil Ki'peı-
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Maihnıut Alicanoğl u 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
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Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

M. Meclisi B : 66 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

3 . 4 . 1963 O : 1 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahaıılı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim -Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

GAZİANTEP 
Mithat San 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

KONYA 
irfan Baran 

ORDU 
Ata Bodur 

[Reddedenler] 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğln 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kemal Badıllı 

AÖANA 
Hasan Aksay 

[Çekinaerler] 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyansan 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrfihinaoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADİYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Bülent Ecevit (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata (î.) 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Molâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Sadi Banay 

BİNGÖL 
M. ıSıddık Aydar (1.) 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (î.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl 
ismail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Şahmus Aralan (î.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
NTizamettin Er'kmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Boroketoğlu 
Abdullah Çilli 
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ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

A « | f t | A % • • % « • • • 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(B§k.V.) 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
llhami Sanoar (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkeiâmoğlu 
Şinasi Osm a 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

M, Meclisi B : 66 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Ö23men 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçulk Ay tan 
Ahmet Gür kan 
thsan Kabadayı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

[Açık ü, 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 

3 . 4 . 1963 0 : 1 
MARAŞ 

Kemal Bagcıoğlu 
Ali Hüdayioğhı 

J3nver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baron Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Ba§kan) 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
tlyas Kılıç 

yelikler] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 7 

Osman Şahinoğlu 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlv 
Güner Sansözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Efe rem Dikmen 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Kadri Ero^an 
Sabri Kılıç 

' VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur (t.Ü,) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüûğlu 



M. Meclisi B : 66 3 . 4 . 1963 0 : 1 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci bendi 

ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy yerenler : 308 
Kabul edenler : 305 

Reddedenler 1 
Çekingerler : 2 

Oya katümıyanlar : 135 
Açık üyelikler : 7 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut, Deniz 
Mehmet Ozbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bâkf 
Hasan Dinçer 
Şeriri Güler 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AORI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
tsanail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
•an 

[Kabul 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sı tisi Hatip -
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
fiyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Btem Ağra 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlıı 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir ' 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelitobaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 

Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanöğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel ° 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
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ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
CeJâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Oflman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolaıt 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

/ Yahya De.rmancı 
Celâl Küıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza. Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim GÖkaj 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 

M. Meclisi B : 66 
0£m Oran 
\ aci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık * 
Muzaffer Döşemeci 
Ali NaiM Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan 
thsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlan-
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

3 . 4 . 1963 O : 1 
KOCAELİ 

Cemal Baibaç 
Şahadettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüasamet Kuzueu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettdn Toebd 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delik aya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

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

MUĞLA 
Hlmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

' NEVŞEHİR 
tlalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağao-ğlu 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akcal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gtirer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kip«r 
Hüsıeyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adü Altay 
Rahmi Çeltikli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaa 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

M. Meclisi 3 : 66 
Selâhattin düven 
Ahmet Şener 
Kârauran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

3 . 4 . 1963 O : 1 
l'ekir Sami Karâhanlı 
Celâl öneel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıj'ikoğlu * 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tah tak iliç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlıı 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebdlgin 

[Reddedenler] 
ORDU 

Ata Bodur 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

HATAY 
Bahri Bahadır 

(Oya katilmıyantar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdağanoğiu 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Bülent Ecevit (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Botftepe 
Nazmi Kerim o el u 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
fglu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ay dar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Tuğrul Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
Ahmet TüVked 
İsmail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlharni Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURITM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kanvekili) 
Tahsin Demiray 
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Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
ismail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

IZMtR 
Mehımet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Afodülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Fili/ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

M. Meclisi B : 66 
KOCAELİ 

Süreyya Sofu oğlu 
KONYA 

Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Panik Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Agaoğht 
Süleyman Çağlar 
Şevket Iiaşit HatipoğVu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

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

3 . 4 . 1963 O : 1 
MARDİN 

Talat-Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tckinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğiu 

NİĞDE 
ITaj'dar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pchlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cc'mert 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlıı 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Sebati Ilastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
lieşit önder 

TRABZON 
Ekrom Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi öktpn 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizaanoğlu 
Celal Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 

[Aftk üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 



M. Meclisi B : 66 3 . 4 . 1963 0 : 1 
ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına verilen oylann 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepinar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AK Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dincer 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşı oğlu 

AÖRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu, 
Mustafa Kemal Karaıi 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaga 

sonuou 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Kanun kabul edilmiştir) 

450 
294 
291 

2 
î 

149 
7 

[Kabul 
•Fuat Börekçi 
Bülent Ecevft ' 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim S^kı Hatip-
oğlu 
tb rahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö

rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker . 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

edenler] 
BÎLECÎK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumu§ 

BOLU 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Sadrettin Çarığa 
İbrahim öktenı 
Cevdet Perin 

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

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neomi ökten . 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Ertan 

İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai leskenderoğlu 
Vefik Pâırinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritliojrlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç. 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrui Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıy'asettin Karaca 
Şerafettin Konura.y 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrui Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
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Muzaffer Canbolaıt 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioglu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslaıı 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Batdp Tahir Burak . 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhorı 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
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liagıp Gümüşpala 
İhsan Gürşan 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gtimüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memdııh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îr fan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
•Mcklç Kesik in 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
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Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyuvt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

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

MUĞLA 
llikni Baydın* 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Oğıızdemir Tüzüıı. 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ek ran AJiean ' 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çeltikli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyafcmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

- - 191 — 



TUNCELİ 
V'ahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami KarahanİJ 
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Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirkanoğlu 
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Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Fevzi-Fir.?.vl 
Ramiz Karakaşoğlıı 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestiici 
Yusuf Ziya Yueobilçin 

AĞRI 
Kerem özean 

[Reddedenler] 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 

[Çekin serler] 
MAKİSA 

Nahit Yenijehirlioğlu 

l Oya kattlmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Alımet Savrun 
tbrahim Tekin 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boz tepe 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata (I.) 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Süddıik Aydar ( t ) 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgııt Çulha (I.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail .Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş-
kan V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENtZLt 
Mehmet Çohanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şahmus Arslan (t.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hür rem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

Nizam ettin Er'kmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (t.) 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) , 

Tahsin Denıiray 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
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îsmail Haikkı Tekhıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

tZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Nihat Kür§at 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasıi Osıma 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
îsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

M. Meclisi B 
KIRŞEHİR 

Tfalil özmen 
KOCAELİ 

İlâ 1dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gurkan 
ihsan Kabadayı 
Faruk Sütkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Ti İm i Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

66 3 . 4 .1963 O : ] 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Başim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurderelî 

YOZGAT 
Celâl Sungur ( t Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: | 1 5 © © ^ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
Kâin Hovvard International Inc. Firması arasındaki 

ihtilâfın halline dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporları (1/401) 

T. a 
Başbakanlık 11.2.1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1558/567 

Millet Mecûisi Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

6 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 
Howard International înc. Firması arasındaki İhtilâfın Halline dair kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türk Alka - Ahmet Oğuz Akal - Firması ile Amerikan firması Hovvard International Inc. ara
sında akdedilen 19 Temmuz 1956 tarihli satış Anlaşmasına göre üç kısımdan ibaret ve Demir ve 
Çelik Fabrikası ismi verilen bir tesisin 2 400 000 dolar mukabilinde satışı takarrür etmiştir. Alıcı 
Alka Firması satış bedelini, Kromit Madencilik Limitet Şirketinin istihsal edeceği düşük dereceli 
krom cevherinin Amerika'ya ihracından tahassul edecek dolarlarla ödiyecektir. (Dış Ticaret siıs 
küler 612.623) T. C. Ziraat Bankası bu ödeme şeklini formüle eden 1543 sayılı teminat mektubu
nu 9 Mayıs 1957 tarihinde Howard International înc. firması lehine The Chase Manhattan Banka 
(Chamanbank) hitaben vermiştir. 

Chanbank da Biraat - Hovvard - Chanbank adına açılan üçlü muvakkat hesapta krom ihraca
tından tahassul eden dolarlar teraküm ettikçe T. C. Ziraat Bankasının talimatiyle Hovvard'a te
diye yapılmış ve bu suretle satış mevzu fabrika 2 . 10 . 1959 tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve Geb
ze Çayırova fabrikası sahasında Alka - Ahmet Oğuz Akal namına Biktif Gümrük Antreposuna 
alınmıştır. 

Fabrikanın satış bedeli, 2 400 000 dolar ve bu bedelin ödenmemiş bakiyesi 914 868,57 dolar
dır. Satıcı firma ödenmiyen bu bakiye borcu teminat mektubu veren Ziraat Bankasından istemiş
tir. Ziraat Bankası; teminat mektubu vermek suretiyle olan kefaleti sebebine dayanarak mukave
lenin satıcıya yüklediği vecibelerin tamamiyle yerine getirilmemiş olduğu iddiasındadır. Bu sebep
le, kefaletini ifa etmemiştir, iddiaya göre, Türkiye'ye getirilen fabrika tesislerinin montajı, satı
cı firma tarafından yapılması gerekmektedir. Satıcı firma ise, esas mukavele ve tadilleri ile böyle 
bir mükellefiyeti kabul etmediğini beyan etmektedir. Filhakika, mukavele ve ekleri hükümlerinden 
tesisatın montajı vecibesinin satıcı firmaya aido]acağı hususunda kati bir neticeye varılması müm
kün görülmemektedir. Bu suretle hulâsa edilen ihtilâf bugüne kadar halledilememiştir. 

Hovvard Firması, Amerikan siyasi makamları eliyle bakiye alacağının ödenmesinin teminini 
Türk Hükümetinden istemiştir. Hâdiseye ve inkişaf seyrine göre borcun ödenmesi suretiyle ihti
lâfın Hükümetçe giderilmesi zaruri bulunmaktadır. 

ikinci madde hükmü ile, ödeme şekli ve bunun mahsup yolu tanzim edilmiştir. 
ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Geçici Komisyonun birinci raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 21 . 2 . 1963 

Esas No : 1/401 
Karar No : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfın haline dair kanun tasarısı ilgili Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile 
T.C. Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde izah edildiği veçhile Türk Alka - Ahmet Oğuz Akal firması ile Ame
rikan firması Howard înternational Inc. arasında akdedilen 19 Temmuz 1956 tarihli satış anlaşma
sına göre üç kısımdan ibaret ve Demir ve Çelik fabrikası ismi verilen bir tesisin 2 400 000 do
lar mukabilinde satışı takarrür etmiştir. Alıcı Alka firması satış bedelini, Kromit Madencilik Li
mitet Şirketinin istihsal edeceği düşük dereceli krom cevherinin Amerika'ya ihracından tahassul 
edecek dolarlarla ödiyecektir. T.C. Ziraat Bankası bu ödeme şeklini formüle eden 1543 sayılı temi
nat mektubunu 9 Mayıs 1957 tarihinde Howard International Inc. Firması lehine The Chase Manhat
tan Banka (Chamanbank) hitaben vermiştir. 

Chamanbarikta Ziraat - Howard - Chamanbank adına açılan üçlü muvakkat hesapta krom ih
racatından tahassul eden dolarlar teraküm ettikçe T.C. Ziraat Bankasının talimatiyle Howard'a 
tediye yapılmış ve bu suretle satış mevzuu fabrika 2.10.1959 tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve Gebze 
Çayırova fabrika sahasında Alka - Ahmet Oğuz Akal namına fiktif gümrük antreposuna alın
mıştır. 

Fabrikanın satış bedeli, 2 400 000 dolar ve bu bedelin ödenmemiş bakiyesi 914 868,57 dolar
dır. Satıcı firma ödenmiyen bu bakiye borcu teminat mektubu veren Ziraat Bankasından istemiş
tir. Ziraat Bankası; teminat mektubu vermek suretiyle olan kefaleti sebebine dayanarak mukave
lenin satıcıya yüklediği vecibelerin tamamiyle yerine getirilmemiş olduğu iddiasındadır. Bu sebep
le, kefaletini ifa etmemiştir. 

iddiaya göre, Türkiye'ye getirilen fabrika tesislerinin montajının, satıcı firma tarafından ya
pılması gerekmektedir. Satıcı firma ise, esas mukavele ve tadilleri ile böyle bir mükellefiyeti ka
bul etmediğini beyan etmektedir. 

Komisyonumuz bu konuda Maliye ve Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin verdikleri tamamla
yıcı malûmat karşısında, asıl ve ek mukavelelere göre bahis konusu fabrikanın kurulması vecibe
sinin, Ziraat Bankası temsilcilerinin ifade ettikleri gibi Howard International Inc. Firmasına tah
mil edildiği kanaatine varamamıştır. 

Netice itibariyle, uzun müddetten beri sürüncemede kalan ve Ziraat Bankasının haklı olduğu 
katiyetle ifade edilemiyen ihtilâfın, daha fazla uzaması suretiyle bir millî bankamızın dış mem
leketlerdeki itibarının ve dolayısiyle büyük millî menfaatlerimizin haleldar olabileceği Komisyo
numuzca nazarı itibara alınarak, mezkûr kanun tasarısının aynen kabulüne ve Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
istanbul Bursa Burdur Sivas 
V. Özarar Muhalifim. (Söz hak- N. Yavuzkan M. Vural 

kim mahfuz) 
Z. Uğur 

Ordu Trabzon Ankara 
.4. Bodur A. Şener I. Gence 

imzada bulunamadı 

M. Meclisi (S . Sayısı: 115 e ek ) 
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Geçici Komisyonun 2 nci rapora 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No: 1/401 
Karar No : 3 

1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International ine. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair olup, Genel Kurulun 22. 2.1963 tarihli Birleşiminde bir kere daha 
tetkik edilmesi gerekçesiyle komisyonumuza iade edilen kanun tasarısı ilgili Hükümet ve Ziraat 
Bankası temsilcilerinin iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Yapılan müzakere neticesinde 21. 2 .1963 tarihli ve 2 sayılı raporumuza ilâve edilecek bir husus 
olmadığı komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Mezkûr kanun tasarısı Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Vahyi özarar 

Sözcü Üye 
Ordu Bursa 

Ata Bodur Hükümetin yeni izahatı 
karşısında kabul ediyo

rum. 
Ziya Uğur 

Üye 
Trabzon 

Ahmet Şener 

Üye 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 115 e ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Hoıvard International Inc. Firması 

arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika'da kâin Howard İn-
ternatlonal Inc. Firması ile Türkiye'de Alka -
Ahmet Oğuz Akal firması arasında, demir ve 
çelik fabrikası satınalmmasına dair yapılan mu
kavelenin ve bu mukavele sebebiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından satıcı 
firma lehine verilen teminat mektubunun tatbi
kinden doğan ihtilâf dolayısiyle; ödenmemiş ba
kiye satış bedeli 914 868,57 doların Amerikan 
firmasına Hazinece ödenmesi uygun görülmüş
tür. 

MADDE 2. — Hazine, sözü edilen meblâğı 
avans vermek suretiyle ödemeye yetkilidir, öde
necek meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası sermayesine karşılık olarak gelecek sene
ler bütçelerine konacak ödenekten ve âzami beş 
yıl içinde mahsubedilir. 

Amerikan firmasına yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Oğuz Akal firmasına rücu etmesi 
için, avansın mahsubu beklenmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

6 . 2 . 1963 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başb. Yardımcısı 
/. İnönü E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 115 e ek ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞALTINCI BlRLEŞÎM 

3 . 4 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/540) 

2. — Sezai Sarpaşar'ın Kütahya Milletvekil
liğinden istifa ettiğine dair önergesi (4/195) 

3. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sahife 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'
dan doğma 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman 
Özden'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/511, 3/541) 

B - İKlNCl DEFA OYA KONACAK İŞLER 

X I . — Kuzey - Atlantik Andlaşması teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri
ne dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun (1/291) (S. Sa
yısı : 51) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin res
mî bir müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma 
Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşma-
sjnın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da Kanun (1/234) (S. Sayısı : 63) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Kanun (2/243) (S. Sayısı: 79) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü binası in
şası için gelecek senelere sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
(1/267) (S. Sayısı : 87) 

X 5. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi
nin 5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun (1/230), 2/131) (S. Sa
yısı : 91) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nım, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

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

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

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

5. — 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) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — 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) 

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

9. — istanbul Milletvekilli Ömer Zekâi 
Dorman'ın, 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) 

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

11. — 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) 

, 12. — 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) 

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

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

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

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir MiletveMli Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

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

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

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

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

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m," enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından söslü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele-



rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532)^ 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An

kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra izmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayışla dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 



48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve îskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

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

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta-
nm_ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 
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57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair,- Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın, 
Sason İlçesi O. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba-
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kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesi hususunda bir tasarı dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/578) 

75. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

76. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji G-enel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1580) 

77. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Ulusal bayram ve genel tatiller hak

kındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/224) (S. Sayısı : 127) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerikada kâin Howard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 115 ve 115 e ek). 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK I 

İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde 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] 

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

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi 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. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 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] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz 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] 

6. — 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 : l^ . 10.1962] 

7. — 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- I 

yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

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

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

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

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

15. — 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] 



16. — 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] 

17. — 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] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nçı 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] 

19. — 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] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
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] 

21. — 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] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 . 8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
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 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 

79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — 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] 

24. — istanbul 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) (S. Sayısı: 231 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

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

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — 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 : 
S. 1 . 1963] 

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



29. — 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] 

X 30. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

31. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

32. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Eiddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

33. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonlan raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 35. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

36. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

38. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11. 2 .1963] 

39. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

40. — Kozluk ilçesinin Reşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

41. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

42. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

43. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyrukla ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke-



resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

44. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

45. — öaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

46. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

47. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 48. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 49. — KöMik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç

işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

50. — Amme hükmi şahıslan veya müessese* 
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

51. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21.2 .1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21.2 .1963] 

53. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

54. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağüı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tanm Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 118) 
[Dağıtma tarihi : 30.3 .1963] 

55. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Tanm, 
Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/247) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1963] 



Dönem : 1 I A*f 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı: | / # 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/224) 

T. C. 13 . 6 . 1962 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1172/1871 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğittim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinle arzı Bakanlar 

Kurulunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ulusal bayram ve genel tatiller hakkın
daki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Grereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
1. İnönü 

GEEEKÇE 

Toplum içinde fertlerin hak ve hürriyetleri çok sonraki tarihlerde bahis konusu olmaya baş
ladı. Bilhassa orta çağlarda fertler, kendilerini idare edenlerin ilâhi bir hakka sahibolduklarını 
ve bu bakımdan yalnız Allah'a karşı sorumlu olduklarını kabul etmekte idiler. Fakat zaman iler
ledikçe fikirlerde büyük bir değişiklik meydana gelerek insanın, insan olmak itibariyle, birtakım 
tabiî haklara sahip bulunduğu ve uzun mücadelelerden sonra da hâkimiyetin doğrudan doğruya 
millete aidolduğu esası ortaya çıktı. Sırasiyle İngiltere, Birleşik Amerika ve Fransa'da kabul 
edilen bu esaslar daha sonra hemen hemen bütün milletlerde müşterek bir anlayış haline gelerek 
demokratik nizamın hâkim duruma geçmesine sebeboldu ve millete dayanmıyan teşekküllerin ya-
şıyamıyacağı kanaati hâsıl olduktan sonradır ki, Devletin şeklini, Hükümetin kurulmasını, fert
lerin Devlete, Devletin fertlere karşı hak ve vazifelerini tesbit eden anayasalar meydana çıktı. 

Bu kısa izahattan sonra Büyük Türk Milletinin hangi safhalardan geçerek bugünkü duruma 
geldiğini şu suretle hulâsa etmek mümkündür : 

Halkın siyasi hakkını kullanma ve Devlet idaresine katılma işi Türklerde çok eskiden beri 
mevcuttu. Fakat sonraları bu gelenek unutularak hükümdarların halk üzerindeki mutlak otoritesi 
teşekkül etti. Ancak, ondokuzuncu yüzyılın ilk yıllarından itibaren işbaşına gelmiş bulunan hü
kümdarlardan bâzıları kendi haklarından bir kısmını terk etmeye razı oldular. Bununla bera
ber Devletimizin teokratik bir monarşiden lâik ve demokratik bir Cumhuriyet şekline geçişi 
hiç de kolay olmamıştır. Demokratik gelişme ıslahat hareketleri ile başlamış ve Batı demokrasisi
nin esaslarına uygun modern bir Devlet yapısına kavuşabilmemiz için uzun bir sürenin geçmesi 
icabetmiştir. 



•r- 2 .— 

Tanzjmatla siyasi yapımızda esaslı bir değişiklik yapılmak istenmiş ve 1876 Kanunu Esasiyle 
Anayasa müeseselerini kurmak gayesi güdülmüştü. Ancak hükümdarın hak ve salâhiyetleri üstün 
durumunu muhafaza etmiş, hattâ mebusllarm kanun teklif etme hakkı bile tanınmamıştı. 1908 
Anayasasında ise kişi hak ve hürriyetleri daha çok teminat altına alınmıştı. Bütün bunlar tatmin ediei 
olmamakla beraber Türk Milletinin demokratik bir devlet nizamına doğru yönelmesi bakımından 
gerçekten önemli idi. Böyle olmakla beraber rejim teokratik monarşi karakterini hâlâ muhafaza 
ediyordu. Toplumumuzun millî hâkimiyete dayanan modern bir devlete kavuşması Türk devrimi
nin eseridir. Meclis Hükümeti sistemini kuran 1921 Anayasası modern bir devletin gerçek ihti
yaçlarına cevap veremez hale geldiği gün yerini devrimci ve lâik anlayışla hazırlanan 1924 
Anayasasına bırakmıştır. Buna rağmen Türk Mileti, çetin mücadeleler sonunda elde ettiği Anaya
salarla kavuşmuş olduğu kutsal haklarını, demokratik nizamın içine girdiğini sandığı bir zaman
da, yanlış yolda olduklarını bir türlü anlıyamamış olan ve yapılan ikazlara rağmen bu yolda yü
rümeye devam eden bir zümrenin karşısında, tekrar kaybetmek tehlikesi ile yüz yüze geldi. îşte 
o zaman Türk istiklâl ve Cumhuriyetinin koruyucusu olan gençlik ve ordu direnme hakkını kul
lanmak lüzumunu duydu ve 27 Mayıs 1960 günü Türk Silâhlı Kuvvetleri asilâne bir müdahalede 
bulunarak devrim ilkelerine dönüşü ve hukuk devletinin yeniden kuruluşunu sağlamak amaciyle 
ihtilâl hakkını kullandı. Böylece, Büyük Ata'nm «Hâkimiyeti Milliye öyle bir nurdur ki, onun 
karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, tacidarlar mahvolur. Milletlerin esareti üzerine 
kurulmuş müeseseler her taraftan yıkılmaya mahkûmdur.» sözlerini unutmamış olan yüce mil
letimiz giriştiği mücadelede yine muvaffak oldu. 

Kurucu Meclis tarafından hazırlanıp ilân edilen Anayasanın milletçe benimsenmesi ile insan 
hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devleti bütün sosyal 
ve hukuki temelleriyle kuruldu. Bu itibarla 27 Mayıs 1961 tarihli «Millî şuur ve ülküler etra
fında» toplanan ve «kaderde, kıvançta ve tasada ortak olan bölünmez bir bütün halinde» ki Türk 
Milletinin, yaşadığı acı günleri arkada bıraktığı mutlu bir gündür. Bugünü anmak benliğimizi 
bulmak bakımından gerçekten önemlidir. Bugünü kutlamakla Türk Milleti, büyük kayıplar sonun
da kazanılmış bir zaferin tadını duymuş ve yaşatmış olacaktır. Miletimizin bağımsızlık mücade
lesinin ilk adımı olan 19 Mayıs ve Hâkimiyetin Millet tarafından ele alınması tarihi olan 23 Ni
san' gibi 27 Mayıs da özgürlüğün, Türk devrimlerine dönüşün, Hukuk - Devleti ilkelerine bağlı
lığın tarihîdir. 

Anayasamızın başlangıcında «Asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer al
dığı inancı ile hürriyete, adalete ye fazilete âşık, uyanıfe evlâtlarının bekçiliğine emanet eder.» 

denilmektedir. Bu ilke, millî bayramların terbiyevi tesiri ile büyük kütlelerin gönlüne yerleşti
rilebilir. Anayasa ve Hürriyet Bayramı bu bakımdan ayrıca önemlidir. Bu itibarla 27 Mayıs ta
rihinin Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kabul edilmesi ve millî bayramlar araşma alınması 
icabeder. 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı kapana rak Yüksek Meelisin tasviplerine ara olunmuştur. 

M. Meelisi ( S. Sayısı : 1?7 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarihli ve 273*1 
sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fn. 
ra eklenmiştir : 

«H) Hürriyet ve Anayasa Bayramı; 26 Mn 
yıs öğleden sonra başlar ve 27 Mayıs günü 
devam eder.» 

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

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

29 . 5 . 1962 

Başjbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Ya. Bakanı V. 
Ş. Buladoğlu 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

K. Evlvyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N.j3u 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. incesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakan r 

§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İm. ve İs. Bakanı 

M. Güven 

M. Meclisi (S. Sayısı: 127) 




