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1. — Geçen tutanak özeti 204:206 
2. — Gelen ıkağıtflıar 206:207 
3. — Yoklama 207 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 207 
1. — Sağlı/k ve Sosyal Yardım Bakanı 

Yusuf Azizoğlu'nun, Eski İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, geçen Birleşimde 
Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senato
sunda yaptığı konuşmalarda, hakkında 
ileri sürdüğü iddiaların asılsız ve mesnet
siz olduğuna ve bunlar hakkında bir Mec
lis Tahkikatı açılara'k durumun aydınlan
masına dair gündem dışı demeci 207:215 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi Baikanı Fethi Çelikbaş'ın, dönüşü
ne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan öztraik'ım, vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/718) 215 

3. — İçişleri Bakanlığından çekilen 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, istif asının kabul 
edildiğine ve asaleten tâyin yapılıncaya 
kadar İçişleri Bakanlığına Devlet Bakanı 
Vefik Pirinçedoğlu'nun, vehleten tâyi

nler 
Sayfa 

nine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/720) 2115 

4. — Federal Almanya Diyet'i Başkanı 
Doktor Engene Gersıtenmaler taraflından 
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, 
Başkanlığında T. B. M. M. nin beş üyesin
den kurulu bir Türk Parlâmento Heye 
tinin Federal Almanya'yı ziyareti hususun
da vâki resmî daveti üzerine gruplarca 
tesbit edilerek Başkanlığa bildirilen üye
lerden mürekkep bir heyet kurulduğuna 
ve 12 . 10 . 1963 Cumartesi günü hareket 
edileceğine dair Başkanlık yazısı 215 

5. — Sayın milletvekillerinden bâzıla
rına izin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi (3/722) 216:217 

6. —Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun, kürtçülük cereyanları ve 
şüpheli derneklerle ilgi derecesi, siyasi hü
kümlülerle münasebet ve irtibatlarının ma
hiyeti ve Reşat Akşemsettinoğlu ile Zeki 
Erataman'ın kaçışı olayları konularında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(3/816) 217 



Sayfa 
5. — Sunuklar ve telgraflar 217 

1. — Kıbrıs Cumhuriyetinin kuru]ucu
nun üçüncü yıldönümü münasebetiyle Tür
kiye, Millet Meclisi adına Millet Meclisi 
Başkanı Fuad Sirmen tarafından çekilen 
ve buna Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Baş
kanı Rauf Pcuktaş tarafından gönderilen 
telgraflar 217:218 

6. — Görüşülen işler 218 
J. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu, meınıle-
ketimizde kalifiye işçilere ihtiyaç duyulan bir 
devrede bunların yurt dışına çıkış sebeplerinin 
izalLesi için tedbirler alınmadığı, yurt dışına çı
kan işçilerin -gittikleri yerlerde fena şartlar 
içinde çalıştırıldıkları ve sigortadan istifade et-
tirilmedi'kieri, zararlı propagandalara mâruz bı
rakıldıkları, Hükümetin bunlar için hususi rad
yo yayınları yapması, gazete ve kitap gönder
mesi ica'bettiği hususlarında gündem dışı demeç
te (bulundu. 

Ağrı Milletvekili Rıza Polat, İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm gazetelere intikal eden 
beyanatında) aynı Kabinede mesuliyet derııhde 
eden insanları vatanın bütünlüğünü parçalama 
gayesini güden kimseler olarak suçlandırması ve 
kendisini müdaika edemiyecek durumda olan 
bir hükümlüyü konuşmalarına konu yapması do-
layısiyle derhal mevkiinden uzaklaştırılması ge
rektiği hakkında demeçte bulundu. İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata 'bu konuşmaya ve 'aynı 
zamanda geçen Birleşimde Samsun Milletvekili 
Kâmran EvliyaoğBu'nun, kendisinin (gruptaki 
konuşımasının Yeni Türkiye Partisini rencide 
ettiği hakkındaki konuşmasına cevap vererek 

Sayfa 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma 'Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi. 
1/554, C. Senatosu 1/308) (S. Sayısı: 
484) 218:210 

2. —• Kanun dışı yakalanan veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/544) (S. Sayısı: 457) 219:230,233:236 

ÖZETİ 

konuşmasında 'hiçbir partiden bahsetmediğini, 
bir tek şahsı hedef aldığını ve bu gibi konuların 
gazete sütunlarında değil, Millet Meclisi kürsü
sünde halledilmesi gerektiğini belirtti. 

Gelen kâğıtların ek kısmında bulunan Siyasi 
Partiler Kanunu tasarısının havale edilmiş oldu
ğu İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larından dörder üye alınmak suretiyle teşkil olu
nacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Cıımhuriytçi Köylü Millet Partisi, Millet Par
tisi ve Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanvekil-
leri tarafından verilen önerge kabul olundu. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkında kanun tasa
rısının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

8 . 10 . 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip -
Başkanvekili Malatya, 

Forruh Bozbcyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat 8ener 

» • — ım»Bw a * 

1. — GEÇEN 
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SORULAR 

Sözlü som 
1. — Bolu Milletvekili Turgut (Julha'nın, özel 

ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin ku
ruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilinde 
düzenlendiğine dair sözlü soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/737) 

Yazılı sorular 
2. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 

Tunceli ili Nazimiye ilçesi Ziraat Bankası bina

sı inşaatına ne zaman başlanacağına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/374) 

3. — Bolu Milletvekili Turgut (julha'nm, 
okullarda teberru adı altında para alınmaması 
ve ne vasıfta olursa olsun her çeşit neşriyatın 
öğretmenler vasıtasiyle sattırılmaması için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı; soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/375) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

dair kanun tasarısı (1/561) (Bayındırlık, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Ayılın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Mlillet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimısenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (Gündeme) (S. Sayısı : 
313 e 3 ncü ek) 

3. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(.1/280) (Gündeme) (S. Sayısı: 461) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesalbına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezlkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
J/42) (Gündeme) -(S. Sayısı: 462) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşıması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân ikomisyonıları raporları (1/269) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 463) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kdrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (Gündeme) (S. Sayı
sı: 464) 

7. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tafbi 
bir vazifeye giren yetim (kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve M'aliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (Gündeme) (S. Sayısı: 465) 

8. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 'arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mıesai ücreti 
verilmesi hakkında İkamın teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/137) (Günde
me) (S. Sayısı: 466) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (Gündeme) (S. Sayısı: 467) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve 'di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
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Adalet, Maliye ve Plân Komisyonları rapor
ları (2/127) (Gündeme) (S. Sayısı: 468) 

11. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yandım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (Gün
deme) (S. Sayısı :469) 

12. —• Kastamonu Milletvekili İsmail Hakiki 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (Gündeme) (S. 
Sayısı ; 470) 

13. — Kars Milletvekili Necmettin Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (Gündeme) (S. Sayısı : 471) 

14. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 472) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 473) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
öklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (Günde
me) (S. Sayısı : 474) 

17. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 475) 

18. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-

ınasi hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ına Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi J/554, C. Senatosu 1/308) (Günde
me) (S. Sayısı : 484) 

19. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/542, C. 
Senatosu 1/306) (Gündeme) (S. Sayısı : 485) 

20. —• Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel -
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince kurulan Araştırma 
Komisyonu raporu (i5/66) (Gündeme) (S. Sa
sı : 494) 

21. — Ego Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/529, C. Senatosu 1/304) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 486) 

22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/523, C. Senato
su 1/305) (Gündeme) (S. Sayısı : 487) 

23. — Cay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfu
sa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/713) (Gün
deme) ('S. Sayısı : 488) 

24. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 'bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (Gün
deme) (S. Sayısı : 476) 

25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1959 bütçe yılı Kesinlıesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 477) 
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M. Meclisi B : İ49 
26. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 

Kayseri Milletvekili Mehmet Oöker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine Ibir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) 
((İmideme) (S. Sayısı : 490) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
27. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 

Mazhar Arıkan'm, istiklâl Savaşına iştirak 
eden M. Hilmioğlu M. Kifat özaydm'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi (Millet Meclisi 2/281, C. Senatosu 2/106) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 202, C. Senatosu S. Sayı
sı : 297) (Plân Komisyonuna) 

28. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
beş arkadaşının, Birinci Dünya ve istiklâl sa
vaşlarına iştirak eden Peracullahoğlu Ahmet 

8.10.1963 O :1 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş; 
tahsisine dair kanını teklifi (Millet Meclisi 
2/285, C. Senatosu 2/107) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 248, C. Senatosu S. Sayısı : 298) Plân 
Komisyonuna) 

29. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Ccvad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçe'k'in, Yasama Meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi (M. Meclisi '2/271 C. Se
natosu 2/82) (M. Meclisi S. Sayısı : 48, C. Se
natosu S. Sayısı : 310) (Anayasa Komisyonuna) 

30. — Tapulama kanunu tasarısı ve teklif
leri (M. Meclisi 1/211, 2/35, 2/76, 2/122, C. Se
natosu 1/260) (M. Meclisi S. Sayısı : 210, C. 
Senatosu S. Sayısı : 286) (içişleri, Adalet ve 
Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden ku
rulan Geçici Komisyona) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Meclisin 149 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake 
itlere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,-
rnn geçen Birleşimde Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda yaptığı konuşmalarda, hak
kında ileri sürdüğü iddiaların asılsız ve mesnet
siz olduğuna ve bunlar hakkında bir Meclis Tah
kikatı açılarak durumun aydınlanmasına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — (iündem dışı söz, Yusuf Aziz-
oğlu'nundur. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZlZOÖLU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Bundan evvelki toplantıda, Yüksek Heyetini
zin huzurunda o gün içişleri Bakanlığı Makamı
nı işgal eden H. O. Bekata Parlâmentolar tarihin
de emsaline rastlanmamış bir usul içinde, izanla
ra durgunluk veren birtakım beyanlarda bulun
muş, çalımlı bir eda ile beni, milletin ve Meclisin 
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M. Meclisi B : 149 
huzuruna çıkmak cesaretini göstermeye davet et
miştir. 

Mizaç itibariyle demogoji ve polemiklerden 
hoşlanan, Senato ve Meclis gibi yüksek heyetleri 
gayriciddî ve bisud, hattâ zararlı birtakım iddia 
ve isnatlarla işgal etmeyi seven ve memlekette san
ki mevcut gaileler yetmiyormuş gibi, yeni, yeni 
huzursuzluklar sebebi olmayı istiyen bir insan de
ğilim. 

.Bu itibarla çirkin bir tutum ve taktiğin bata
ğına saplanıp kalmış, kurtuluş çareleri ariyan, 
re yaptığını, bizi nereye götürmek istediğini bil
mediğimiz bir insanın karşısında, onunla itti-
tınmlar düellosuna girişmiş bir hal, bana ancak 
('erin bir eza vermektedir. 

Fakat, böylesine biperva bir istinat ve iftira 
çamuruna hedef olmuş bir kimsenin, hele, (orta-
i'ğı biraz daha karıştırabilir miyiz?.) emelleri 
i'e, (Azizoğlu, Bekata'nm ithamlarına cevap ve
remiyor.) diyenlerin dinmiyen ve dinmiyecek olan 
tahrikleri karşısında susmanın tevlidetmekte ol
duğu mazarratı takdir ve kabul buyuracağınızı 
ümidederim. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Esasa geçmeden önce, bir hususu yüksek lıuzu-

lunuzda açıkça tesbit etmek lâzımdır. H. O. Be-
kata, Meclis ve Senato kürsülerinde matbuata 
verdiği beyanlarında, birbuçuk seneye yakın bir 
zamandan beri müşterek mesuliyet içinde çalıştı
ğı bir Hükümetin, Sağlık Bakanı hakkında vazi
feden mütevellit suçlar ortaya atarken, aynı Hü
kümetin Dahiliye Vekili sıfatiyle mi, yoksa Mec
liste, beyan mecburiyetinde kaldığı gibi şahsı 
adına mı konuşmuştur?. 

Bu beyanlarında, Sayın Başbakanla mutaba
kat halinde mi, yoksa başını almış, serazat giden 
bir insan sıfatı ile mi, içinde ne olduğunu bilme
diğimiz birtakım dosyalar koltuğunda bir yolcu
luğa mı çıkmıştır! Yoksa Bekata Türkiye'de bir 
.Alabama valisi rolü mü oynamak istemiştir. 
(Alkışlar) Bu hususların açıkça bilinmesinde za
ruret vardır. Zira Dahiliye Vekili aynı gün ve 
bu kürsüdeki konuşmasından sonra Sayın Baş
bakan (Dahiliye. Vekili bahsettiği vesikaları bu 
ana kadar bana da göstermiş değildir.) şeklin
de açık bir beyanda bulunmuştur. 

Hangi sıfatla konuştuğu belli olmıyan Bekata, 
hakkımda madde olarak şu isnatlarda bulunmak
tadır : 
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1. Kayseri Cezaevine giderek Celâl Bayar'ın 

elini öpmüştür. 
2. Yassıada mahkûmlarını sahte raporlarla 

.hastanelere naklettirmiş, onlara hususi muamele 
yaptırmış, onları çarşı pazarda eli kolu serbest 
dolaştırmış ve onlarla telefon muhaverelerinde 
bulunmuştur. 

o. Zeki Erataman'ı Haydarpaşa Numune 
Hastanesine yatırmış, onu ziyaret etmiş ve kaç
ması nı kolaylaştırmıştır. 

4. 27 Mayısa karşı bir Bakan ve bir politika
cıdır. 

5. Vatan haini ve eşkiya eski Ağrı M<*fousu 
mahkûm Halis öztürk'ü Ağrı Hapishanesine nak
lettirmek için Ağrı Valisine tazyik yapmıştır. 

6. Kürtçülük hâdiselerinde tehlikeli alâkala
rı bulunduğuna dair elinde dosyaları mevcuttur. 

7. Bölgecilik gayesiyle ve hattâ tehlikeli 
<;maçlar güden şahıs ve derneklere Sosyal Yar
dım fonundan yardım yapmıştır. 

Muhterem, milletvekilleri, yüksek müsamahanı
za sığınarak âzami bir ihtisar içinde huzurunuz
da ve bu vasıta ile Türk umumi efkârı önünde 
hiçbir noktanın karanlıkta kalmasına mahal bırak-
îıamak için bu ithamların cevaplarını vermek 
ı necburiyetindeyim. 

1. Kayseri'de sağlık kurullarını ziyaretim ve 
bu arada cezaevine uğrayışım tam ondört ay ev
vel olmuştur. O günler bütün Türk matbuatının 
yazdığı bu hâdise yalnız insani bir maksada, va-
*ife duygusuna matuf ve tamamen benim şahsi 
takdir salâhiyetim dâhilinde bir harekettir. (Or
tadan gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim ar
kadaşlar. 

C. H. P. Sİ SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Hatip de gençliği tahrik etmesin. 

YUSUF AZIZO&LU (Devamla) — Ne diyor
sanız kürsüye çıkıp açıklayın. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Hatip. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Dâhiliye 

Vekilinin bunun .hesabını benden sorması sadece 
bir hadnaşinaslıktır. Kaldı ki, Kayseri Cezaevine 
ilk uğrıyan bakan da ben değilim. Millî Birlik 
Hükümetinin Adalet ve Sağlık Bakanlarının bir 
arada Kayseri Cezaevine gittikleri ve mahkûm
ların durum ve şikâyetleri ile ilgilendikleri her
kesin malûmudur. 

Celâl Bayar'ın elini öpmek meselesine geline^ 
Pek küçük bir yaşta iken pederim vefat ettiği 

2 Ö 8 -



M. Meclisi B : 149 
için, bayatımda bugüne kadar ihtiyar annemden 
başka tek bir insanın elini öpmedim. El ve etek 
öpenlerden do nefret ederim. 

Habis ruhlu insanların iftira ve tezvirlerinden 
gafil bir insan olmadığım için hapishaneye girdi
ğimden çıktığım dakikaya kadar savcı ve sağlık 
müdürünün yanından biran ayrılmalarına da mü
saade etmedim. Kalabalık bir mahkûm topluluğu 
içinde ve bu vazifelilerin huzuriyle yapılan bu te
mastaki isnat adi ve kasıtlı bir iftiradan başka 
bir şey değildir. 

2. Hasta mahkûmlara verilen Sağlık Kuru
lu raporlarının sahteliği sabit olmadan böyle 
bir söz sarfı kanaatimce sahtekârlıktan da daha 
ağır bir fiildir. Şerefli Türk doktorlarını ve aziz 
meslekdaşlarımı bu münasebetsiz şaibeden ten
zih ve bu ithamı şiddetle reddederim. (Soldan, 
alkışlar) 

Her hastaya iyi muamele ve bu arada siyasi 
mahkûmlara da içtimai mevkilerine göre hüsnü 
muamele bütün dünyada olduğu gibi medeni bir 
memleket olan Türkiye'de de eskiden beri dik
kat olunan asil bir tatbikattır. Vazifeli doktor 
arkadaşlarım bu insani prensiplere riayet etmiş
lerse onlara teşekkür borcumu ifade etmeyi ken
dim için vazife telâkki ederim. (Alkışlar) Hasta 
mahkûmlarla telefon muhaveresi ne Bakanlığım
dan önce, ne de Bakanlığım esnasında katiyen 
varit ve vâki değildir. 

Mahkûm hastaların çarşı ve pazarda dolaş
tığını duymadım. Böyle bir hâdise vukubulmuş-
sa, zabıtanın mesul adamı olan. Dahiliye Veki
linden hesabım sormanızı istemek bana ait bir 
vazife değildir. 

3. Takriben iki üç ay evvel İstanbul Sağlık 
Kurallarını ve bu meyanda Haydarpaşa Numu
ne Hastanesini gezerken orada yattığını Başhe
kimden öğrendiğim siyasi mahkûm Zeki Erata-
man'a ve Hayrettin Erkmen'e de geçmiş olsun 
dedim. Tamamen Başhekimin de huzuriyle mah
kûmlarla aramızda geçen konuşma memleket 
meselelerinin şahsi meselelerden önde geldiği 
tavsiyesinden ibaret kalmıştır. 

Duyduğuma göre 100 lira para ve bir kol 
saati rüşvet alarak mahkûmun kaçmasını temin 
ettiği zannı ile tevkif edilen jandarma eri be
nim değil, Dahiliye Vekilinin emrindedir. Ama 
hiçbir zaman âdi bir cürmün vasıtası olan bir 
jandarma eri, Dahiliye Vekâleti vazifelisidir, 
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diye Bekata'yı suçlamak hatırımın kenarımtart 
bile geçmemiştir. 

Adaletin el koyduğu ve tahkikatın titizlikle 
yürütüldüğü bu kaçış olayında ne adlî merci
lerden ne yetkili memurların vasıta&iyle yaptır
dığım incelemelerden sağlık personelinden ku
surlu bir şahsın bulunduğuna, dair tesbit edile
bilmiş ve Bakanlığıma bildirilmiş hiçbir nokta 
bilmiyorum. 

Bekata'yı paniğe ve ortalığı alt üst etmeye 
götüren bu hâdise her gün memleketimizde ve 
dünyanın her tarafında görülen âdi bir zabıta 
vakasından başka bir şey değildir. 

4. 27 Mayısa karşı bir şahıs olduğum hak
kındaki iddiaya cevap vermeyi parlâmento ar
kadaşlarımın vicdanına terk ediyorum. 27 Ma
yısla kurulan demokratik .rejimin muhafaza ve 
müdafaasında yaptığı cansiperane, gayretleriyle 
iftihar duyduğum Y. T. P. nin bir mensubu ola
rak şahsan sarf ettiğim müspet ve yapıcı gay
retler 15 senelik siyasi hayatım boyunca, bu 
memlekette insan hak ve hürriyetlerine bağlı de
mokratik ve medeni bir idarenin kurulması yo
lundaki fedakârlıklarım fani hayatımın ardın
da bırakacağım en büyük miras olacaktır. 

5. Eski Ağrı Mebusu mahkûm Halis öz-
türk'ün Ağrı Hapsanesine nakli için şefaat et
tiğim doğru, bunun için Ağrı Valisini taayik-et
tiğim yalandır. 

Bu hâdisenin de cereyan şekli aynen şöyle 
olmuştur : 

Bir gün Bakanlık makamında tesadüfen ya
nımda Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın da 
bulunduğu bir sırada, Ağrı Milletvekili Kerem 
özcan gelerek (Adalet Bakanlığınca verilen bir 
emre istinaden Kayseri'deki siyasi mahkûmlara 
istedikleri hapsanelere nakil hakkı verildiği ve 
pek çok mahkûm istedikleri yere nakil edildik
leri halde sadece akrabası bulunan mahkûm Ha-
lis öztürk'e müsaade olunmadığını bu haksız 
muamelenin bertaraf edilmesi için delâletlerimi 
rica etti). Hukuk anlayışıma aykırı bulduğum 
böyle bir tatbikata müşterek mesuliyet içerisin
de çalışan bir Hükümetin âzası hüviyet ve hay
siyetiyle ve kanaatimce en tabiî bir metotâcin-
de müdahale ettim. Derhal Sayın Adalet Baka
nına bu farklı muamelenin sebebini telefonla 
sordum; Sayın Bakanın cevabı (Halis öztürk 
dâhil, bizim hiç kimse için farklı muamele dü
şünmemiz bahis konusu değildir. Ancak Ağrı 
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Vilâyeti, bu nakle muvafakat etmemektedir) I 
mealinde bir cevap verdi. Bunun üzerine tele
fonla sebebi Ağrı Valisinden sordum. Bana ver
diği cevapta (Ağrı Hapsanesinin emniyet duru
munun pek müsaidolmadığmı, ayrıca memleke
tinde hasımları bulunan Halis öztürk'e hapsane 
içinde bir suikast yapılması ihtimalini düşündü
ğünü) söyledi. Ben (Adalet Bakanlığının umu- I 
mi bir tatbikatı içinde farklı bir muamele doğru 
değildir. Lütfen vaziyeti bir kere daha tetkik et
menizi rica ederim) dedim. (Peki Beyefendi tet
kik edip size neticeyi bildireceğim) cevabını ve
ren Vali, Dahiliye Vekiline hususi bir mektup 
yazıyor. Mealinin ne olduğunu bilmediğimiz bu 
mektupta, Bekata'nm iddiasına göre, benim Va
liye tazyik yaptığım bildiriliyor. 

Tâyin Kararnamesinde benim de imzam bu
lunan ve Bakanlara karşı teker, teker sorumlu 
durumda olan bir valinin sipariş üzerine mi? 
Üstün bir ikbal temini gayesiyle mi, haksız bir 
iş yaptığı korkusuyla mı, ne maksatla yaptığını 
bilmediğimiz bu ihbarın Hükümet azalarına 
saygı teamüllerine aykırılık taraflarını kaale al
madan en az kendisi kadar kabine arkadaşları
nın da otoritesini düşünmesi gereken Dahiliye 
Vekili C. H. P. Grrupunda cöbinden bir mektup 
çıkararak (işte elimde Sağlık Bakanının baskı 
vesikası) diye beni tecrim edeceğini ümidedi-
yor. 

Herkesin şunu bilmesini isterim ki, insanlara, 
kanunların verdiği imkânları temin için şefaati 
ve delâleti bir insanlık icabı sayan Azizoğlu, Ha
lis öztürk'ünkine benzer bin mesele gelse bin de
fasında da aynı muameleyi aynı müdahaleyi 
yapmaktan başka bir hareket sâdır olamıyacaik-
tır. (Alkışlar) 

6. (Kürtçülük hâdiselerinde tehlikeli alâka
larım) olduğuna dair dosyaların bulunduğu hak
kındaki iddia eski bir hikâyedir. Siyasi hayatı
mın ilk adımı ile başlıyan bu yadigâr Hıfzı Oğuz 
gibi kimselerin siyasi mücadelelerin aleyhine in
kişaf ettiği anda ortaya attıkları ve müteaffin 
bir sakız halinde ağızlarında çiğnedikleri, fakat 
hakiki veçhesiyle bugüne kadar hiçbir kimsenin 
ortaya çıkarmak mertliğini gösteremediğini, sade
ce bir tezvir ve ;şantaj vasıtası olarak kullanılan 
çirkin bir taktiktir. 

Doğup büyüdüğüm, yıllar ve yıllar boyu ih
mal edilmiş bir bölgenin kalkınmasını müdafaa 
etmek, takibolunan son derece hatalı bir politika 
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ile öz be öz Türk oldukları halde Türk olmadık
larına inandırılmış insanları, içine saplanıp kal
dıkları karanlıktan kurtararak onları bu memle
kete kazandırılmış ve tamamen bağlanmış vatan
daşlar haline getirmek yolundaki gayretlerimi 
kürtçülük ve bölücülük olarak tavsif edenler bu 
milletin bütünlüğüne en büyük ihaneti yaptıkla
rını artık anlamalıdırlar. (Alkışlar) (Ortadan 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
lütfen. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Karşı
nızda hakikatlerden kaçan, korkan bir insan yok. 
O zaman iftira edenlerin yüz karası karşısında 
bilmem ne cevap vereceksiniz, beyefendi.. O za
man ben size soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şahıslara hita-
betmeyin ve konuşmanıza devam edin. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Hakikat
lerden kaçan bir insan olarak huzurunuzda ko
nuşmuyorum. (Ortadan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin Sayın 
Bakan. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Lütfen 
müsaade buyurun, hakikatlere geleceğim. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
lütfen. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Bir kar
deşler topluluğundan başka bir durumu olmıyan 
bu mukades milletin birliğini ve beraberliğini 
bozacak ve ayırıcı yollara sevk edecek bir hare
ketime dair vesikalar mevcut ise ve bunlar şu 
veya bu düşüncelerle bugüne kadar ortaya atıl
mamış ise, ittihamı yapanlar müttehimden daha 
ağır derecede suçludurlar. (Gürültüler) Hakkım
da bu ittihamlar istikametinde en ufak bir delil 
mevcutsa... 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu; konuşmanız ya
zılı olduğu için 20 dakikalık müddetiniz dolmuş
tur. («Devam, devam» sesleri.) Konuşmanıza de
vam Umumi Heyetin kararma bağlıdır; Sayın 
hatibin konuşmasını istiyenler... 

Buyurun efendim, devam edin. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Bu Par

lâmentonun ve bu Hükümetin bir ihmali affe
dilmez bir suç olarak tarih tarafından kaydedile
cektir. Fakat maalesef daima görülmüştür ki, bu 
tehlikeli ve haince silâhı menfaatlerinin vasıtası 
yapanlar, mesele ciddiyet ve vehamet arz edince 
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inkâr ve tevil yoluna sapmakta; yaptıkları tah
ribat ve millî vicdanda husule gelen yanık haliy
le terk edilerek meseleler kapatılmak istenmek
tedir. Bu sefer de aynı metodun takibedileceği 

" daha ilk anda kendini göstermiştir. Nitekim 
tekzibedilmemiş halde hemen hemen bütün Türk 
matbuatında aynı ifadelerle çıkan Bekata'nın 
C. H. P. Grupundaki beyanatı ve Meclis kürsü
sünden kapalı bir şekilde de olsa bu sebeplere 
imaen Y. T. P. yi tehdideden beyanatına rağ
men H. O. Bekata Sayın Başbakana (Kürtçülük 
dosyası diye bir şey söylemedim) diyebilmiş ve 
Sayın Başbakan da bize bunu böylece nakletmiş-
tir. 

Yani Bekatalar zaman zaman ortaya çıkacak
lar, her şeyi yakıp yıkacaklar, millî vicdanda 
uzun yıllar dinmiyecek acılar yaratacaklar ve 
sonra ben böyle söylemedim, maksadım yanlış 
anlaşıldı, diyecekler meseleler de böylece örtülüp 
gidecek. 

Yağma yok arkadaşlar, bütün kâinat buna ra
zı olsa Azizoğlu bu dâvanın davacısı olmakta so
nuna kadar devam edecektir. (Y. T. P. den, al
kışlar.) 

7. Bölgecilik gayesiyle, hattâ tehlikeli 
amaçlar güden şahıs ve derneklere, sosyal yar
dım fonundan yaptığım iddia olunan yardım
lara gelince : 

Sosyal yardım fonundan şahıslara ,tehlikeli, 
tehlikesiz, hattâ muhtaç bile olsa yardım yap
mak, kanunen mümkün değildir. Bekata'ya bu 
haberi getirenler, onu fena halde yanıltmışlar
dı?. 

Derneklere gelince : Hıfzı Oğuz'un tehlikeli 
. amaçlar güden diye kasdettiği dernekler, her 

halde, Doğu vilâyetlerinin yüksek tahsil ve 
kültür derneklerinin bir kısmı veya tamamı 
olacaktır. 

Sosyal fondan büyük yardımlar yaptığım 
Doğulu dernekler şunlardır : Elâzığ, Bingöl, 
Urfa, Siirt, Kilis, Ergani, Hınıs, Erzurum, Kulp, 
Muş, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, 
Siverek, Van. Yüksek Tahsil ve Kültür darnek
leridir. 

Adedleri 26 olan bu derneklere : 
1962 yılında 175 000, 1963 yılında 225 000 

ceman 400 000 lira civarında bir yardım ya
pılmıştır. (Ortadan «Ooo» sesleri.) (Islık çal
mayın beyefendi.) 
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Hıfzı Oğuz Beyefendinin s-açim dairesi olan 

Ankara vilâyetinin yalnız Kırıkkale ilçesi (Be
den Terbiyesi ve Hastane Yaptırma Derneğine 
ise 1962 - 1963 yıllarında verilen tahsisat ye
kûnu 600 000 liradır. (Gürültüler.) 

Bu parayı varen de bölgeci Sağlık Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'dur. (Y. T. P. 4en alkışlar.) 
Eski yıllarda birkaç yüz Ura yardım dahi 
esirgenen Doğulu derneklere ilk defa olarak 
benim zamanımda 10 000 liranın üstünde yar
dımlar yapılmış bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığında bir istihbarat teşkilâtı 
yoktur, tehlikeli amaçlar güden dernekler 
mevcudise, İçişteri Bakanlığının bunların za
rarlı faaliyetlerini önlemesi, hiç olmazsa Sağ
lık Bakanlığını ikaz etmesi gerekmez mi idi? 

Nitekim, Bakanlığımızdan iki defa 1 000 
ve 1 500 lira yardım gören bir derneğin kuru
cularının dolandırıcı olduğu, aldıkları paraları 
aralarında paylaştıkları Emniyetçe haber ve
rilmiş ve bu derneğe Bakanlığımızdan bir daha 
yardım yapılmamıştır. 

Bekata'nın ithamı açıkça şu zihniyeti işa
ret etmektedir. 

Doğulu, yüksek tahsil ve kültür dernekleri, 
tehlikeli amaçlar güden teşekküllerdir. (C. H. P. 
den gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale et-
meyin. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Bu der
nekler hangileridir. Lütfen sahibi salâhiyetler 
çıksınlar, Sağlık Bakanlığından yardım gö
ren tehlikeli amaçlar güden dernekler hangile
ridir, ifade etsinler. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bu söz size ya
kışmaz. (Orta sıralardan gürültüler, «ortalığı 
karıştırma» sesleri.) 

YUSUF ' AZİZOĞLU (Devamla) — Karış
tıran ben değilim, sizsiniz. 

BAŞKAN —• Yerinizden müdahale etmeyi
niz. 

-Sayın Bakan, lütfen sözünüzü keser misiniz? 
Muhterem arkadaşlar; konuşmaya müda

hale etmeyiniz. Lütfen sükûnetle dinleyelim. 
Siz do şahıslara hitabetmeyiniz efendim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) - Belki 
karıştırmamak için bugüne kadar bir insan 
gücünün üzerinde âzami fedakârlık ve anlayış 
göstererek hiçbir zaman ağzımı açmadım. Bu 
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çeşit şeylere girmedim. Ama görüyorum ki, 
durmuyorlar. Hıfzı Oğuz Bekata bu kürsüye 
çıkıyor ,itlmm ediyor. Arkasından bini daha 
çıkıyor, itham, ediyor. Gazetelere h-ar gün be
yanat veriyor ve Senatoya sualler veriyor ve 
mütemadiyen beni ve yardım ettiğim dernek
leri şaibe altında bırakıyor, itham -eden ben 
değilim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen konuş
manıza devam edin. Arkadaşlar, lütfen yeriniz
den müdahale etmeyin. 

YUSUF AZİZÖĞLU (Devamla) — Doğulu 
yüksek taJhsil. ve kültür dernekleri, tehlikeli 
amaçlar güdan dernekler değildir, arkadaşlar. 

Bu memleketin 'içişleri Bakam gibi millî 
birlikle birinci derecede salahiyetli adanınım 
dili ile ortaya çıkan netice, yalnız 'acı değil, 
aynı zamanda son derece tehlikeli, ve korkunç
tur. (O. H. P. den gürültüler.) 

Dinlemesini öğrenin, acı hakkiatler karşı
nıza gelince tahammül edemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Yerinizden ..müdahale etmeyin, 
Sayın Soyer.... 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Ben sizin der
nekler hakkındaki sözünüze -cevap verdim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer; yeni bir ikaza 
sebcbolmaym lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan, konuşmaya devam 
edin. 

ORTADAN BtR SES — Karamanın koyu
nu, sonra çıkar oyunu... 

YUSUF AZtZOĞLU ..(Devamla) — Beyefen
di, Karaman'ın koyunu, diye hitabetmeye kim
senin terbiyesi müsait değildir. Evvelâ terbi
yeli konuşmasını öğreniniz, (flürültülcr) 

* BAŞKAN — Lütfen, siz konuşmaya devam 
buyurun. 

YUSUF AZtZOĞLU /Devamla) — Bu tutu
mun vahim sonuçlarına, zihinlerinizde bütün 
açıklığiyle canlandırmak için, son derece dü
şündürücü bir hâdise olan bir müşahedemi ifa
de etmek mecburiyetindeyim. 

Üç gün önce, evde bulunduğum bir sırada 
çalman kapıyı bizzat ben açtım. Karşımda göz
leri nemli 1 5 - 2 0 ünivresiteli genç buldum. 
(Ağabey dediler, biz Doğulu üniversite talebe
leriyiz. Sizin, derneklerimize yaptığınız birkaç 
bin liralık yardım yüzünden, bizler tehlikeli 
kurt cemiyetleri olarak'ilân ediliyoruz.) Artık 

bu kadarı da fazla oluyor. (O. İT. P. sıraların
dan yanlış, yanlış, sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin ve Meclis âdabı dışında ke
limeler sarf etmeyin. (O. II. P. sıralarından, 
«hatip de gençliği tahrik etmesin» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinize otu
run. Devam buyurun, sayın hatip. 

YUSUF AZtZOĞLU (Devamla) — Sizin 
derneklere yaptığınız birkaç bin liralık yardım 
yüzünden sokaklara dökülüp, bağırıp çağıraca
ğız, bu hareketi protesto edeceğiz, ne olacaksa 
olsun. Size bir zararı olınıyacaksa izninizi rica 
etmeye geldik.) 

Çocukları güç hal ile teskin •ettim, boynu bü
kük, meyus, fakat büyüklerine karşı saygılı ol
manın itaati içinde ayrıldılar. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. 
YUSUF AZtZOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım.... 

BAŞKAN — Sayın hatip konuşmanızı biraz 
keser inisiniz? 

tdare âmirleri lütfen vazife görsünler... Ar
kadaşlar, lütfen yerinize oturunuz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Hatibin talırik-
kâr sözlerine müsaade etmeyiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Siz yerinizden müdahale et
meyin; Riyaset vazifesini yapar. (Oürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; lütfen sükûneti mu
hafaza edelim. Buyurunuz sayın hatip... 

YUSUF AZtZOfiLU (Devamla) — Talırik-
kâr hareketleri günlerden beri bu memlekette 
kimin yaptığını 30 milyon Türk milleti bilmek
tedir. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz... 
YUSUF AZtZOĞLU (Devamla) — Bir mem

leketin bütün gizli dosyalarına sahip bir Dahi
liye Vekili böyle uluorta çıkıp şunu bunu itham 
ederse tahrikkâr konuşma esas ona denir... (Or
tadan, gürültüler) 

BAŞKAN — Siz hazırladığınız metin üzerin
de konuşmaya devam edin. 

YUSUF AZtZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem. arkadaşlarım, itiraf etmek mecburiyetinde
yim ki, içeri girdiğim zaman, gözlerimden dökü
len "damlalar, ta kalbimin içine kadar işledi. 

Düşündüm, ne olacak bu memleketin âtisi? 
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Beyler bırakalım partizanlığı. Memleket me

selelerini konuşuyoruz. Bırakalım partizanlığı 
3 tane rey için memleketi kimilerin felâkete... 
Lütfen konuşalım, düşünelim. 

BAŞKAN — Siz hazırladığınız metin üze
rinde konuşmaya devam edin. 

YUSUF AZİZOGLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, itiraf etmek mecburiyetinde
yim ki 

(O. H. P. sıralarından, «ayıp, ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu sesimi duymu
yor musunuz? Sesimi duymuyor musunuz? 

Başkanın sesini duymuyor musunuz? 
Lütfen riayet edin. Efendim, Başkanlık 

mümkün olduğu kadar sükûnetle müzakerele
rin cereyanını temin etmek istiyor. Buna gerek 
siz, gerek Heyeti Umumiyeden bütün üyelerin 
riayet etmesi ve Başkanlığa yardım etmesi za
ruridir. Konuşmalarınızı, lütfen hazırladığınız 
metin üzerinde devam ettirin. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Can evin
den yaraladığımız bu masum gençler, yarın ha
yata atılacaklar. Bu memleketin idaresinde ve 
kaderinde söz sahibi olacaklar. Nifak ektiği
miz bu tarladan ne mahsul alacağız? Orasını 
Allah bilir. Bu hâdiseyi evvelki gün ziyaret et
tiğim, pek Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlat
tım. Onun yüzünde müşahede ettiğim teessür 
çizgileri benimkinden çok daha derin idi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sağlık Bakanı olarak takibettiğim, hizmet

lerin tevzii politikasının doğruluğuna inanıyo
rum ve ımusdrrim. Bugüne kadar, hizmet konu
sunda bütün parlâmento üyelerinden büyük 
teşvik ve müzaheret gördüm, bunun medyunu 
şükranıyım. Hizmette bulunduğum 15 ay zar
fında memleketin geri kalmış bütün bölgelerin
de, Sağlık Bakanlığı büyük işlere başlamıştır. 
Şimdiye kadar, memleketin nimetlerinden hiç
bir nasip alamamış Doğu bölgesinde, sağlık 
ocakları, sağlık evleri, Devlet hastaneleri, sağ
lık okulları, tabip lojmanları, verem, trahom ve 
cüzzam taramaları, en iyi personeli... 

ORTADAN BÎK SES — Şahsından bahsedi
yorsun, burada 

YUSUF AZİZOÖ LU (Devamla) —Şahsım
dan bahsetmiyorum, Beyefendi. Sağlık Bakan
lığı personelinden bahsediyorum. (Ortadan, gü
rültüler) En iyi personeli gönderebilmc gayret-
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leri ile, vatandaş T. C. Hükümetinin, artık ken
disine de teveccüh gösterdiğini, gözüyle gör
mekte, eliyle tutmakta ve yavaş, yavaş kalbi 
fetholunan bir vatan evlâdı olmanın şuurunu 
ve hazzını duymaktadır. 

Ama, Bekata'ya göre, böylesine atfı nazar 
zihniyetini yerleştirmek çabasında bulunan 
Azizoğlu böl geçidir. 

Bu memlekette, sapsağlam, birbirine kenet
lenmiş bir millet olmanın yolu budur, arkadaş
lar, Hıfzı Oğuz Bekata'nm salladığı dipçik, bir 
Koçero'yu bile dağdan indirmeye-muktedir ola
mamaktadır. (Y. T. P. sıralarından alkışlar), 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

Ancak, vatandaşın kalbine girdiğimiz gün, 
Koçero olmaya müstait nesiller, temelli olarak 
(>rtadan kaybolacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri H. O. Bekata Da
hiliye Veikilliği ma'kammi'n kendisine sağladığı 
imkânlara, istediği gibi tasarruf etmek, lüzum 
gördüğünde şahsi amaline vasıta olarak kullan
mak ve içine nerelerden nelerin tedarik edile
rek doldurulduğunu bilmediğimiz emniyet dos
yalarını bir tehdit ve müdafaa vasıtası olarak 
gösterip tekrar cebine koyma'k metodu en 'ha
fif tâbiri ile bu gibi adamların büyük vatan me
selelerini nasıl hafife aldıklarının ve suiistimal 
ettiklerinin açık bir delilidir. Hıfzı Oğuz da 
mesuliyet ve ciddiyet duygusunun zer
resi 'bulunsa idi hemen hemen hepsi es'ki 
olan bu hâdiselerin vesikalarını kendisinin 
sigaya çekildiği bir günde değil sorumlu
luğu ortaya atmaz, sorumluluğu başkasına 
yülklüyerek kendisini kurtarma yoluna düş
mezdi. 

Şimdi Bekata'ya hep bera'ber şunu sormak 
lâzımdır: 

Bir buçuk senedir işgal ettiğiniz Dahiliye 
Vekilliği mesuliyetinin icabı olan teşebbüse geç
memek, bu vahim durumlardan Başbakanı ha
berdar etmemek dosyaları 'kendinize ıbir malzeme 
olarak saklamak hak ve cesaretini nereden aldı
nız? Bu kadar ciddî memleket meseleleri üze
rinde selâhiyetli mercileri hardkete 'geçirmeden, 
suç. unsurlarını kanuni usullere raptetmeden 
kürsülerde ve gazete sütunlarında polemik ya
pıldığını dünyanın hangi 'hükümetinin icraa
tında göstermek müm'kündör? 

Dahiliye Vekâleti ve 'Emniyet Genel Müdür
lüğü erkânını Bakanlığa toplıyarak, gayrimev-
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cut ve gayrivârit, birtakım feci tablolar 
çizmek, teatral sahuelerle göz yaşları döke
rek Devlet Memurlarının 'siyasete itil
diği ve onlardan yardım istiane edildiği, değil 
Türkiye Cumhuriyetinde hangi kabileyi idare 
eden 'bir bedevi ışeyminin tenezzülleri içinde gö
rülmüştür. (Y. T. P den •alkışlar)1 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bir Zeki Eratman'm firarı hâdisesinin ken

disine yüklemesi muhtemel bir 'sorumluluk telâ
şı, sandalye gidiyor paniği olmasaydı benimle 
beraber içinde bulunacağı bir Kabina teşriki 
mesaisinde, Hıfzı Oğuz'um daha on sene ağzını 
açmıyacağını takdir etmeyen 'bir tek iz'an sa
hibi tasavvur etmiyorum. 

Muhterem Arkadaşlar ? 
Bekata'mm sandığı gibi Azizioğlu, bir Parti

nin Genel Başkanvekilliği ve Bakanı olma sı
ğmağına iltica ederek, meselelerin karanlıkta 
kalmasına ra>zı olacak bir insan olmadığını .15 
senelik siyasi hayatının her dakikası ve her 
davranışı ile ispat etmiştir. 

Azizoğlu, daima 'hak bildiği yolda, bir iman 
halinde bağlı olduğu hürriyet ve insanı haysiye
tine dayanan bir demokratik rejimin müdafa,-
ası uğrunda her 'türlü ikbali 'tepmiş ve bu yüz
den gelen ikballeri, maddi zararları alnını bu-
ruş'turmadan karşılatmasını 'bilmiş bir insandır. 
(Bunların ifade .ettiği mamaya bilmem Hıfzı 0-
ğuz beyefendi nüfuz edebilecekler midir? 

(Sayın (Milletvekilleri; 
Takdir edersiniz ki, bütün bu cevaplarım, 

yaprağını 'görmediğim, varlığı iddia edilen dos
yalara ımatuıftur. 

Ben, kendimin kim olduğunu ve bu vatan için 
ne duyduğunu bilen bir insan olarak bu vesika
ların üzerine yürümekten hiç bir tehditkâr ve 
şantajcı teşebbüsten 15 seneden beri yılmadım. 

Bngün yapltı ğıım da yarın yapacağım da ay
ni şey olacaktır. 

Milletin 'önünde namus ve vicdana değer 
veren insanlar huzurunda, gelmiş ve gelecek 
bütün Bekata'lara, ellerinde «mevcut oldukları
nı söyledikleri bütün bu dosyaları beni mahkûm 
edebilecek tıer mercie tevdi etmeleri, teşebbüs 
edebilecekleri yegâne haysiyetli hareket olacağı
mı ilân ediyorum. (Y. T. P. den; alkışlar) 

Yusuf Azizoğlu, bu vatanın hakiki evlâdı ol
manın evsafına., asgari olarak herkes kadar sa-
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hiptir. İftira ve tasnia sapmadan bunun aksini 
ispat, bugüne kadar kimse için mümkün olma
mıştır. Bundan sonra da olmııyacaktır. 

'Bir mahkûmun ısandaılyasını ziyadesiyle sal
ladığı korku ve telâşı içinde ıDevlet, Hükümet 
ve Millet mefhumlarını böylesine hoyratça ama
li uğruna lkul 1anmaya çalışan politikacıların bu 
•memleketli' nereye 'götürmek istediklerinin fikrî 
ve vicdani muhasebesini yapmak Türk Parla
mentosu ve Türk umumi efkârı için ciddî bir 
mesele halini aldığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün, Dahiliye Vekâleti makamını terk et

mek mecburiyetinde kalmış olsa dahi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm ortaya attığı çamur, Hükümetin en 
mahrem toplantılarına iştirak etmiş, Devletin 
en gizli ve kritik meselelerinde mesuliyet iştira
ki istenmiş ve şu dakikaya kadar T. C. Hükü
metinin bir bakanı sıfatını taşıyan bir kimseyi 
hedef aldığına göre, mesele iki bakanın lâalettayin 
bir çekişmesi, hâdiseye sebebiyet verenin istifası 
suretiyle kapanabilecek cinsten değildir. 

Haysiyet duygusu ve Devlet otoritesinin va
karına inanmış bir insan sıfatı ile hakkımda ileri 
sürülen isnat ve ithamların, mevcudiyeti iddia 
olunan dosya ve vesikaların tetkik imkânına ma
lik ve salahiyetli merciin meseleleri aydınlığa çı
karması, suçlunun tecziyesi şayet bir tertip bahis 
konusu ise müfterilerin kanuna teslimi kaçınıl
maz bir zaruret halini almıştır. Bu talebimi ve 
şiddetli arzumu Yüksek Senato önünde de arz et
tim. 

Bir Meclis tahkikatının yalnız şahsım bakımın
dan değil memleketin yüksek menfaatleri yönün
den zaruri bulunduğuna Yüksek Heyetinizin de 
bu zarureti kabul buyuracağına, kaaniim. 

En yakın arkadaşlarım da ancak bu tahkikat 
talebine iştirak etmekle bana karşı dostluk, iti
mat ve vefa duygularını göstereceklerdir. 

Bu tahkikatın her türlü tesirden azade ve 
selâmetle cereyanını temin için kendime düşen 
vazifeyi yapmakta tereddüdetmiyeceğim de ga
yet tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ancak böyle bir tahkikat imkânına kavuş

mak sayesindedir ki, bu memleketin varlığı ve 
bu milletin birliğini tahrip istidadında olan, 
bugüne kadar devam etmiş, bundan sonra da 
devamı muhtemel yaralara neşter vurmak su-
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reti ile, cesaret ve açık kalplilikle belki bu mil
lete hep beraber pek mühim bir hizmet yapmak 
imkânını bulacağız. 

Bana bu uzun konuşmayı yapmak müsaade
sini veren Sayın Başkanımıza ve beni sabırla 
dinlemek nezaketini gösteren Büyük Meclisin 
muhterem üyelerine teşekkür ve saygılarımı su
narım. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Bir hu

susu grup adına tavzih etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Bu mesele ile ilgili mi? 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Küçük 

bir açıklama efendim 

BAŞKAN — Günden dışı konuşmaya mevzu 
bir durum yoktur. Bu sebeple esasen bu mev
zu hakkında genel görüşme talebedilmiştir. Bu
gün gündemde okunacak ve yarın gündeme alı
nacaktır. Bütün söylenecekler orada söylene
cektir. Bu sebeple size söz vermiyorum. Lütfen 
oturun yerinize yarın açıklamanız mümkün
dür. 

Riyaset Divanının Yüksek Heyetinize su
nuşları : 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi Bakanı Fethi Çelİkbaş'm dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'ın vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/718) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlar açık oylama vardır. Lüt

fen sıraları terk etmeyin. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

Bakanı Fethi Oelikbaş'ın dönüşüne kadar ken
disine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'-
m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — İçişleri Bakanlığından çekilen Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın istifası kabul edildiğine ve asa
leten tâyin yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığı
na Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun vekâ
leten tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/720) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığından istifa eden Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın istifası kabul edilmiş ve asaleten tâ
yin yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığına Dev
let Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun vekâleten tâ
yininin Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Federal Almanya Diyet'i Başkanı Doktor 
Eugene Gerstenmaler tarafından Millet Meclisi 
Başkanı Fuad Sirmen'in, başkanlığında T. B. 
M. M. nin beş üyesinden kurulu bir Türk Par
lâmento Heyetinin Federal Almanya'yı ziyareti 
hususunda vâki resmî daveti üzerine gruplar
ca tesbit edilerek Başkanlığa bildirilen üyeler* 
den mürekkep bir heyet kurulduğuna ve 
12 . 10 . 1963 Cumartesi günü hareket edilece
ğine dair Başkanlık yazısı. 

Genel Kurula 
Federal Almanya Diyet'i Başkanı Doktor 

Eugene Gerstenmaler tarafından Millet Meclisi 
Başkam Fuad Sirmen'in Başkanlığında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin beş üyesinden mürekkep 
bir Türk Parlâmento Heyetinin Federal Alman-
yayı ziyareti hususunda vâki resmî daveti üzeri
ne Senato Başkanı ve Senato ve Millet Meclisi 
Grup Başkanvekilleriyle yapılan istişare sonunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut beş 
parti grupu temsil edilmek üzere davete icabet 
edilmesi uygun görülmüş ve 

C. H. P. den Malatya Senatörü Nüvit Yet
kin, 

Y. T. P. den Siirt Milletvekili Âdil Yaşa, 
C. K. M. P. den Sivas Milletvekili Cevad Od-

yakmaz,-
M. P. den Ağrı Milletvekili Rıza Polat. 
Kendi gruplarınca tesbit edilerek Başkanlığı

mıza bildirilmiştir. 
A. P. Grup Başkanlığı da tesbit edeceği üye 

adını bildirince heyet tamamlanacak ve 12.10.1963 
Cumartesi günü hareket edilecektir. 

Keyfiyet bilgilerine sunulur. 

Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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5. — S ayın-üyelerden bâzılarına izin verilme

sine dair Başkanlık tezkeresi 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 8 . 10 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Piıad Sirmen 

Bursa Milletvekili Baha Cemal Zağra, 10 
gün, hastalığına binaen, 8 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin lncioğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 30 . 9 . 1963 tarihin
den itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Muzaffer Canbolat, 1 
ay, hastalığına binaen, 24 . 9 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

Gaziantep Milletvekili O. Orhan Bilen, 4 ay, 
hastalığına binaen, 3 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
hastalığına binaen, 23 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak, 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Zeki Zeren, 20 gün, has
talığına binaen, 8 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu, 15 
gün, hastalığına binaen, 3 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren. 

Konya Milletvekili İhsan. Kabadayı, 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 20 gün, has
talığına binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Siirt Milletvekili Cevdet Aydın, 23 gün, has
talığına binaen, 18-. 9 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Tokat Milletvekili A. Rıza Ulusoy, 3 ay, has
talığına binaen, 2 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Urfa Milletvekili B. Sami Karahanh, 20 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10,. 1963 tarihinden iti
baren. 

*. ıo. 19er a: ı 
BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 

sunacağım. 
Bursa Milletvekili Baha Cemal Zağra, 10 

gün, hastalığına binaen, 8 . 10' . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin lncioğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 30 , 9 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Muzaffer Canbolat, 1 
ay, hastalığına binaen, 24 . 9 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili O. Orhan Bilen, 4 ay, 
hastalığına binaen, 3 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
hastalığına binaen, 23 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak, 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 1963 talihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Zeki Zeren, 20 gün, has
talığına binaen, 8 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu, 15 
gün, hastalığına binaen, 3 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... "Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 20 gün, has
talığına binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Siirt Milletvekili Cevdet Aydın, 2o gün, has

talığına binaen, 18 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

'BAŞKAN' — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili A. Rıza Ulusoy;•> ay, haf
talığına binaen, 2 . 10 . 196M tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili B. Sami Karahanlı, 20 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 196o talihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

6*. — Konya Milletvekili İrfan Baran'in. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı. Yusuf Azizoğlu'-
nun, kürtçülük cereyanları ve-şüpheli dernekler
le ilgi derecesi, siyasi hükümlülerle münasebet ve 
irtibatlarının mahiyeti ve Kesat Akşemsettinoğlu 
ile Zeki Erataman'ın kaçışı olayları konularında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (S/6) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili İrfan Ba
ran.'in önergesinde gösterdiği mevzularda bil
gene! görüşme a e il m ası için verdiği önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son günlerdeki elim hâdiseler büyük bir 

üzüntü ve heyeean yaratmıştır. Müstafi içişleri 

5. — STOTJKLAR 

1. — Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunun 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle Türkiye, Mil
let Meclisi adına Millet Meclisi Başkanı Fuad 
Sirmen tarafından çekilen ve buna Kıbrıs Türk 
Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Benktaş tarafın
dan gönderilen telgraflar. 

BAŞKAN — Kıbrıs 'Cumhuriyetinin kurulu
şunun 3 ncü yılı münasebetiyle Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Fuad Sirmen tarafından Kıbrıs 
Cumhuriyetine ve Türk Cemaat Meclisi Başka
nı Sayın Rauf Uenktaş tarafından da Millet 
Meclisimize karşılıklı olaratfe çekilmiş olan tel-
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I Bakanı, Sağlık (Bakanı Yusuf Azizoğlu'nu âdeta 

hiyanet derecesinde çok ağır şekilde suçlamıştır. 
Bunlara ait vesikalara da görevi icabı sahibol-
duğu bildirilmiştir. Sağlık ıBaıkanı ise, Müstafi 
Bakanın kendisini kurtarmak için iftira yoluna 
saptığını ifade eylemektedir. Taraflar meselenin 
Mecliste görüşülmesini de istemektedirler. 

Olayların gün ışığma çıkarılarak husule ge
tirilmiş endişe ve tereddütlerin giderilmesi; ha
kikatin ne merkezde olduğtnmn kamu oyu önün
de münakaşa edifcesi kaçınılmaz bîr zaruret ha-

I line gelmiştir. 

Bu iddialar sebebiyle; 

1. Sağlık 'Rakam Yusuf Azizoğlu'nun kürt
çülük ceryanları ve şüpheli demeklerle ilgisi 
derecesi; 

2. 27 Mayıs thtilalinin sonunda .mahkûm 
edilmiş kimselerle •ımmaseibei ve irtibatlarının 
mahiyeti; bu mahkûmlar için rapor istihsaline 
tavassutla mürettep raporlar alınması; bu me-
yanda bir hükümlünün nakli hususunda Ağrı 
valisine baskıya teşebbüs edilmesi;. 

3. Reşat Akşemsettinoğlu ve Zeki Erata
man'ın kaçışı olayları 'konularında- Mecliste bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
îrfan Baran 

BAŞKAN — Genel görüşme açılıp açılma
ması hususunda ibir karar verilmek üzere 9 Ekim 

I 1963 günkü Birleşimde ıgündeme alınacaktır. 

VE TELGRAFLAR 

| grafları okutuyorum: 

Türk' Cemaat Meclisi Başkanlığma 
Lefkoşa 

i Türkiye Millet Meclisinin 1 Ekim günkü ie-
I timamda izhar olunan dileğe uyarak Kıbrıs 

Cumhuriyetinin kuruluşunun üçüncü yıldönü
mü münasebetiyle Türkiye Millet Meclisi adına 
tebriklerimizi sunar, Kı'brıs Türklerinin haklı dâ
valarında daima.kendileriyle beraber olduğumu
zu en iyi dileklenimle arz ederim. 

Millet Meclisi İBaşfeanı 
Fuad' Sirmen 
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Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı, Ankara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından iz

har olunan paha 'biçilmez değerdeki samimî duy
gulara ve yakın ilgiye Kıbrıs Türklerinin şük-

7. ı— Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ive Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/554, C. Senatosu 1/308) (S. Sayısı: 
484) (1) 

BAŞKAN — Karma »Bütçe Komisyonu Baş
kanı yerine sözcü Ordu Miillet.vek.ili Sayın Arif 
Hikmet Onatfın, Teşkilât Kanunlarında değişik
lik neticesinde 'Tıb Fakültesi haline getirilen 
Hacettepe Sağlık ıBilimleri, Hemşirelik Yüksek 
Okulunun maaş ve personel harcamaları ile il
gili bir önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Teşkilât Kanununda yapılan değişiklik neti

cesi olarak Tıp Fakültesi haline gelen Hacettepe 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Yüksek Okulunun 
maaş ve diğer personel .harcamaları yapılamadı
ğından (hizmetin aksamaması için yarınki gelen 
kâğıtların raporlar kısmında bulunan (Ankara 
Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun tasarısı) nın igündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü 

Arif Hikmet Onat 

'BAŞKAN — önergede mevzuubahis edilen 
tasarı, 'dağıtıldıktan sonra, üzerinden 48 saat 
geçmiştir. Bu sebeple yalnız gündeme alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda öncelikle görüşülmesi de istenmiş
tir. Bu hususu oylarınıza (sunuyorum. Kabul 

(1) 484 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C Senatosunun bununla ilgili 315 $. 
Sayılı basmayaztsı, C. Senatosunun 3 . 10 . 1963 
tarihli 116 ncı Birledim tutanağı sonundadır. 
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ranlarını arz eder her zaman Anavatana ve 
Anavatanın mümtaz temsilcilerine güvendiğimi
zi yeniden belirtiriz. 

Türk Cemaat Meclisi IBaşkanı Rauf Denktaş. 
• BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon lütfen yerini alsın. Komisyonun 

r apo runu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

3 . 10 . 1963 tarihli 116 ncı iBirleşiminde aynen 
kabul edilen «Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde Sağlık Bilim
leri, Hemşirelik Yüksek Okulu» başlığı altında
ki tertiplerin «Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimle
ri Fakültesi» şeklinde değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve Karma OBütçe Komisyonu ra
poru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu (Başkanı Y. 
Sözcü 

Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
bütçesine bağlı (A/ l ) ve i (A/2) işaretli cetvel
lerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 000 000' 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum: 

(A/ l ) 
425 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 

Yüksek Okulu Hastanesi ile 
Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü genel gi
derleri. 1 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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(A/2) 

741 Yeni yapı ve esaslı onarımları 800 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN. — Maddeyi cetvelleriyle 'birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anakara Üniversitesi 1963 yılı 
bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci (Eski 
yıllardan devreden nakit) bölümüne 2 000 000 
lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerdeki tertiplerin 
başlıklarında bulunan «Sağlık (Bilimleri, Hem
şirelik Yüksek Okulu» ibaresi, 4936 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan «Hacet
tepe 'Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» şeklin
de değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde lnaikkında söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
ınılyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Tümü 'üzerinde söz istiyen? Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular dolaştırılacak
tır. 

2. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/544) (S. 
Sayısı: 457) (1) 

(1) 457 S. Sayılı hasmayazı 27.4.1963 tarih
li 144 ncii Birledim tutanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz, 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Komisyon geri almış olduğu maddeler üzerin

de hazırlığını bitirmiş, raporunu Riyasete vere
cek durumda mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Hazırız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, geçen oturumda bâzı arkadaşların vermiş 
olduğu takrirler üzerine kabul buyurduğunuz 
önergeleri Komisyonca tetkik ettik. Hükümet 
teklifinden geldiği gibi kabul edilmesine Ko
misyonumuzca da karar verilmiştir. Onun için, 
ayrıca bir teklifte bulunmuyoruz, arkadaşlarımı
zın'tekliflerine iştirak ediyoruz, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hükümet 
teklifindeki 7 nci madde Komisyonun 6 nci mad
desi olarak daha evvel verilmiş ve Heyetinizce 
kabul edilmiş olan önergeye uygun şekilde Ko
misyonumuzca kabul edilmektedir. Bu sebeple 
Komisyonun ifade ettiği şekli oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi maddeyi bu şekliyle tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

MADDE 6. — Bu kanunu hükümleri disiplin 
yönünden yapılan tutuklamalar ve alman ted
birlere uygulanmaz. 

BAŞKAN — Okunmuş olan maddeyi 6 nci 
madde olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tazminat talebi kabul olıın-
mıyan kimsenin sebebiyet verdiği masraf da 
kendisine yükletilir. 

BAŞKAN — Maddce hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ayrıca bizim bir 
takririmiz vardır. 

BAŞKAN — Made hakkında mı? Sayın Ko
misyon bu madde ile mi ilgili takririniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Lütfen sırasında söyleyiniz. Bu 
7 nci madde ile ilgili değil takririniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 7 nei madde ola
rak bir teklifimiz vardır, efendim. 

GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, «tedbirler uygu
lanamaz» değil, «uygulanmaz» şeklinde olacak
tır. 

BAŞKAN — O madde kabul edildi, geçti. 
Şimdi 7 nei maddeyi okutuyorum. Şimdi komis
yonun bu 7 nei madde hakkında tadil teklifi var 
mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yok efendim. Yalnız, «uy
gulanamaz» terimi bir matbaa hatasıdır, «uygu
lanmaz» olacaktır. 

BAŞKAN — Bunu sonra düzeltelim. Çünkü, 
bahsettiğiniz şey tasarının 7 nei maddesi, fakat 
kabul ettiğimiz, metnin 6 ncı maddesidir. Biz 
7 nei maddeye geldik. O türlü ifadeleri bilâha
ra tashih edelim. Şimdi okunmuş olan 7 nei 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun 8 nei madde olarak 
teklif ettikleri yeni bir metin vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metne 8 nei madde olarak aşağıdaki metnin 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 8. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde bu

lunan kimseler hakkında bu kanunun uygulan
ması o Devletin Türk vatandaşlarına aynı esas
ları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Okunmuş olan önerge hakkında 
söz istiyen? Buyurun Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım ; 

Vatandaşlık Kanununa göre vatandaşlık hak
kı i-skat edilmiş olan ve fakat henüz hiçbir tebaa 
sıfatını, başka yabancı memleketlerden her han
gi birisinin uyruğu sıfatını almamış olaıi vatan
sızlar için yani haymatloslar için de kanunda bir 
kayıt bulunması lüzumuna kaniim. Sayın Coş
kun Kırca arkadaşımızın bu değiştirgesi onu da 
kapsarsa çok iyi olur, kanun tam mânasiyle te
kemmül eder. Kendisi kanun dışı hareketlerin
den dolayı yakalanmış veya tutuklanmış olan 
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kimselerin bilâhara bunda haksız olarak bu mua
meleye mâruz kaldıkları tebeyyün edince tıpkı 
Türk uyruğu vatandaşları gibi aynı hakkı Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarında bulabileceklerine 
itimat edebilsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
takririmiz; Anayasanın 13 neü maddesine istinad-
ttmektedir. Anayasanın 13 neü maddesi; «Bu kı
sımda gösterilen hak ve hürriyetler, yabancılar 
için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlandırılabilir» der. Baz de burada milletler
arası hukuka uygun olaraik mütekabiliyet şartının 
aranması cezasını vaz'etmekteyiz. Burada Hay-
matloslar yani her hangi bir Devletin tabiiyetin
de bulunmıyan kimseler himayesiz kalmamakta
dır. 

Çünkü, kanunun kendilerine uygulanması mü
tekabiliyet şartına bağlı olan kimseler, sadece ya-
I. arıcı Devlet tâbiiyetinde bulunan kimselerdir. 
Eğer bir kimse Türk vatandaşı değilse ve başkaca 
her hangi bir devletin tâbiiyetinde de bulunmu
yorsa bu kanunun hükümlerinden istifade edecek
tir, efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği yeni 
^ nei madde üzerinde başka söz istiyen t Yok. 
Bu metni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metnin 8 nei madde olarak kabulünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada bize verilmiş başka bir önerge var
dır. İhsan Köknel'e aittir. Yeni bir madde teklif 
etmiştir. 

Sayın Köknel teklifiniz 9 ncu madde mid i r ! 
İHSAN KÖKNEL (Ankara) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Köknel yeni bir 9 ncu madde 

teklif etmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

8 . 10 . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı maddenin kanuna eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 9. — Mükerrirler, itiyadi suçlular ve suç 
işlemeyi meslek veya maişet vasıtası haline geti
renler bu kanunun hükümlerinden faydalana
mazlar. Ankara 

ihsan Köknel 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Aynen iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon aynen katılıyor. 

Önergede tasrih edilmediği için burada ifade 
(diyorum. Bu metin yeni bir 9 ucu madde olarak 
teklif edilmektedir. Okunmuş olan metne Komis
yon da iştirak ediyor. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyondan 
bir sual soracağım : 

Efendim, bu takririn muhtevasının Komis
yon tarafından kabulünün gerekçesi nedir?. Bu 
«rorekçeyi izah ederler mi ?. 

BAŞKAN — Siz de mi sual soracaksınız Ali-
canoğlu?. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Konu
lacağını efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyonumuz raporun
da da belirtmişti ki, insan haklarından maksat 
münhasıran fertlerin haklarını korumak değil
dir. Bizim Anayasamızın içerisinde insan hakla
rı, ferk hakları ancak ve ancak toplum huzuru 
ve Devlet emniyet ve asayişi mevcutsa korunabi
lir. Açık bir hakikattir ki, suç işlemeyi itiyat 
haline getirmiş olanlar veya meslek haline getir
miş olanlar veya maişet haline getirmiş olanlar 
veya mükerriıier bu kanundan istifade edebil
dikleri takdirde Devletin emniyeti ve asayişi ba
kımından vahim bir durum hâsıl olabilir. Hiçbir 
suretle bu kanundan güdülen maksat mükerrir-
İeri, itiyadı suçluları, suç işlemeye meşru sayan 
\ <. ya maişet vasıtası haline getirenleri himaye et
mek değildir. 

Anayasamızın 30 ucu maddesinin son fıkrası, 
usulüne uygun olmıyan tarzda tevkif edilenlere 
tazminat hakkının kanunun tanzim edeceği şe
killer dairesinde tahakkuk edeceğini söyler. Ka
nunun bu meseleyi tanziminde elbette ki, Ana
yasanın dayandığı temel esaslardan ilham almak 
iktiza eder. Nasıl ki, toplantı ve gösteri yürüyüş
lerini tanzim ederken bu hürriyeti sınırsız bir 
hürriyet olarak kabul etmiyoruz ve bâzı haller
de Toplantı ve Gösteri yürüyüşlerinin yapılamı-
yacağmı, meselâ güneş battıktan sonra yapıla
nı ıyacağmı söylüyoruz. Bunu söylediğimiz za
man Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyetini 
A ny asan m ruhuna aykırı olarak nasıl kısıtlamı
yorsak, her hangi bir hürriyetin, her hangi bir 
hakkın tanziminde de bu hakkın kullanılmasının 
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memlekette, esas itibariyle insan haklarının te
minatı olan âmmenin emniyet ve asayişini bozucu 
bir teşvik vasıtası olmamasını da temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu itibarla Sayan Köknel tamamiyle ceza 
c saslarma uygun bii* teklif getirmişlerdir. Bu iti
barla kendilerine teşekkür ediyoruz, bu metne 
aynen iştirak ediyoruz. ^ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar ihsan Köknel bey arkadaşı
mızın yaptığı 'teklifi bir iki noktadan 'tahlil et
mek ve tadil yapmak faydalı olur kanaatin
deyim. 

Komisyon s'özc'üsü 'olan Coşkun 'Kırca arka
daşımızı, memleketteki asayiş, inzibatı temin 
;bakımından mükerrirlerin, itiyadi suçluların, 
suç işlemeyi meslek yapmış olanların tazminat 
hükmünden istifade etmemelerinin doğru yol 
olduğu yolundalki 'beyana'tının ıgösterdiği mu
cip sebeplerini ikanaatbahş .göremedim. 

Muhterem arkadaşlarım, (her şahıs cemiyet 
hayatında suç işleyebilir. Her hangi bir şahıs, 
en 'kötü şahıs, en ideni ruhlu şahıs, bir kimse ce
miyette suç işlemiş* 'olabilir. Fakat kendisi suç 
işlediği gi'bi aleyhine de suç işlemiş 'olabilir. 
Kanuni arımız, bir şahsı suç işlediği zaman na
sıl tecziye ediyorsa, yine suç. işlemiş olan şah
sın diğer bir hakkı olanı kanun himayesi bakı
mından hakkı olan, kendisinin aleyhine vaki 
olan bir zarardan, aleyhine işlemiş olan bir, suç-
'tan dolayı da yine aynı şekilde 'kanun himaye
sine ta'bidir, 'mazhardır. Bu hakkı 'kimse elin
den alamaz. Bizim ceza mevzuatımız da, bütün 
kanuni anımız da bu yoldadır. Arkadaşımız Coş-
'kun Kırca, memleketin asayiş ve inzibatı bakı
mından bu kaibîl eşhasın tazminat hükümlerin
den istifade etmemesini mücerret bir şekilde 
söyleyip bıraktılar. Biraz evvelisi arz ettiğim 
gibi, ınü'kerrirdir, itiyadi suçlulardır. Şahıs iş
lediği suçtan d'olayı cezasını görür. Ama kendi 
aleyhine suç işlendiği zaman da gerek Medeni 
Kanun, gerekse Borçlar hukuku gerekse Ceza 
Hukuku balkımmdan kanuni himayesine de 
mazhardır. Bir suıç işledi diye şahsın kendisine, 
başkası ahar bir şahıs 'tarafından faraza bıçak
landı, faraza dövüldü, hakarete maruz kaldı, 
eşyası çalındı, herhangi 'bir surette aleyhinde 
suç işlendi; bu şahıs mükerrerdir bu şahıs itiya
di suçlulardandır deyip onu insanlık hak ve hu-
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kukundan ımahruım ederek, kanunun 'himayesi
ne bağladığı insanların bu iha'klarındaıı istifa de 
ettirmiyece'k miyiz arkadaşlar? ıSu'çlulük (hali 
başlkadır, hak lıaşkadır. Yani haksızlık yap
mak başkadır, 'haklı olma'k Ahali başkadır. 
ikadır. 

Şimdi mevzuumuzu genişletmeden bu ba
kımdan ele alırsak, Borçlar Hukukunu ele ala
lım, Borçlar Hukukunu alalım. Ne diyor muh
terem arkadaşlarım Borçlar Kanununun 41 ve 
mütaa'kıp maddeleri haksız fiillerden doğan taz
minat dâvaları, yani bir şahıs haksızlığa mâruz 
kaldığı zaman kendi aleyhinde haksız bir mua
mele ika ve irtikâbedildiği zaman mâruz kaldığı 
bu haksız fiilden dolayı, mâruz kaldığı zararı 
her zaman dâva edebilir, her zaman tazmin iddi
asında bulunabilir. 

Borçlar Kanunumuzun tazminata mütedair 
olan ana hükümlerinde her hangi bir «şu şahıs 
şöyle olduğu takdirde tazminat alamaz.» diye 
bir hüküm yok. Ancak müterafik kusuru kabul 
eder, müterafik kusur vardır. Müterafik kusur 
olduğu takdirde kendisine hükmolunaeak taz
minatın miktarını hâkim ona göre hesaplar, ona 
göre takdir eder. Fakat tazminat verilemez diye 
bir hüküm yoktur. Bu demek değildir ki ; bir 
insan her hangi bir suç işlemiş de, ondan sonra 
himayeye mazhar olduğu aleyhine işlenen suç
tan dolayı onu kanunların himayesine mazhar 
kılmıyoruz. Bunları kanunların dışına çıkarıyo
ruz... Kaldı ki, mükerrirler, hukukçu arkadaş
larımız çok iyi bilirler. Teklif sahibi muhterem 
eski tatbikatçı, hukukçu olan arkadaşımızın il
mine hürmetkarım. Kanunda mükerrirleri ceza 
tatbikatında tezyiden, tehdiden ceza hükmetme
ye sevk eder tatbikatçıyı. Ama kendisinin aynı 
fiilden dolayı karşı tarafın tahrikini mucip bir 
sebep varsa maznun ve mükerrir olduğu halde 
tahriki mucip, cezayı azaltıcı sebepten dolayı 
cezanın tenzilâtından istifade eder. Hiçbir za
man Ceza, Kanunumuzun müessir fiillere aidolan 
51 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarındaki 
tahrik sebepleri lehinde doğdu mu, mükerrir 
suçlu olsun, itiyadî suçlu olsun, suç işlemeyi 
meslek ittihaz edinmiş olsun yine muhterem ar
kadaşlarım, kanunun lehine cezayı azaltıcı se
bepler mevcudolduğu takdirde kanunun hima
yesine mazhar kılınır ve istifade eder. . 

Şimdi bu bakımdan tefrik yaptık ki müker
rirler muhterem arkadaşlarını, Ceza Kanunumu-
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zun 81 nci ve mütaakıp maddeleri de mükerrir
leri tadadetmiştir. Mutlak mükerrir vardır, 
mutlak olmıyan alelade mükerrir vardır. Yani 
aynı cinsten mütaaddit defalar bir suç işlemişse 
aynı nevi, aynı cinsten mütaaddit defalar suç. 
işlemişse onun ahlâki redaeti itibariyle mutlak 
mükerrirdir. 

Ceza Kanunumuzda cezası artırılırken ona 
göre nisbeti fazla nazarı itibara alınır ve cezası 
artırılır. 

Diğer mükerrirlere gelince; o, o derece teş
rih sebebiyle ceza görmez ki, aynı nevi ve aynı 
suçları mükerrer işlemiyen şahıslar. Meselâ 
birisi ihmal, suçudur, birisi alelade hakaret su
çudur. işte bu da mükerrerdir ama mutlak mü-
kerir de değildir. Arz etmek istediğim şudur ki, 
bendenize göre, bugün insan Hakları Beyanna
mesine göre, her şahıs işlediği suçtan dolayı na
sıl mesul ise, cezasını görürse aynı şahıs kendi 
aleyhine işlenen bir suçtan dolayı da kanunun 
himayesine tabidir arkadaşlar. Binaenaleyh, 
böyle bir hakikat varken bütün kanunlarımız 
ve mevzuatımız bu yolda iken şahıs mükerrir 
diye, kanun dışında dediğimiz ve Anayasanın 30 
ucu maddesi ve bu kanun hükümlerinde kabul 
ettiğimiz esaslar ve sebepler haricinde haksız 
yere tedibedilmiş, yakalanmış bu şahsın tazmi
nat hükümlerinden istifade etmemesi bendenize 
göre arz ettiğim sebeplerden dolayı yerinde de
ğildir. Demokratik bir mevzu bu, kanun olamaz. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, bu mad
deyi komisyon ele alsın, daha başka bir yumu
şak şekil bulabilirse bulsun veyahut aynı mad
denin kabul edilmiyerek reddini talebediyorum. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon, verilen öner
geyi istiyor. 

BAŞKAN — Verilen önergeyi komisyon is
temektedir, komisyona verilmiştir. 

Oy kullanmamış arkadaşlar lütfen kullansın
lar. 

iki yürürlük maddesi vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklif edilen yeni madde üze
rinde mi efendim? 

Buyurun. 
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GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ şunu belirtmek isterim ki; Anayasanın 
30 ncu maddesinin son fıkrasında sevk edilen 
hükmün ne umumi ceza, hukuku prensipleriyle, 
ne de borçlar hukukundaki haksız fiil teorisiyle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bu hususun, ayrıca Batı 
memleketlerinde insan hakları arasında kabul 
edilmiş âlemşümul bir prensibolmadığını da be
lirtmek mecburiyetindeyiz. Bu hususu, Anaya
samızın 30 ncu maddesinin son fıkrasında yer 
aldığı için, tanzim ediyoruz. Yoksa, bu kanunun 
Yüce Meclisçe daha önce kabul buyurulmuş olan 
1 nci maddesinde yer alan hususlar, hattâ Ana
yasamızın 30 ncu maddesinin son fıkrası,' açıkça 
belirtmek lâzımdır ki, pek çok demokratik mem
leketlerde tatbik yeri bulmaz. Bu durumda Sa
yın Alicanoğlu arkadaşımızın mütalâalarına, 
Anayasamızın âmir hükümlerini yerine getir
mek bakımından, meseleyi tekrar tetkik ettikten 
sonra, iştirak ediyoruz. Yani Anayasamızın 
30 ncu maddesinin son fıkralarından gayri fık
ralarında yer alan prensiplere aykırı olarak tu
tuklama ve yakalama muamelesi vukubulmuşsa 
tutuklanan veya yakalanan kimse mükerrir dahi 
olsa, itiyadi -suçlu dahi olsa, suç işlemeyi meslek 
ve maişet haline getirmiş olsa dahi bu tazminat 
hakkından istifade etmelidir. Bu hususa iştirak 
ediyoruz. Yalnız, kabul buyurduğunuz 1 nci 
maddenin bu 6 ncı bendi vardır. O da şudur : 

«Kanun dairesinde yakalandıktan veya tu
tuklandıktan sonra delil yetersizliği veya ehli
yetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şartiyle 
haklarında kovuşturma yapılmasına veya son 
tahkikatın açılmasına mahal olmadığına veya 
beraetlerine karar verilerek serbest bırakılan 
kimseler de bu kanunun kapsamı içine konul
muşlardır.» 

Şunu, komisyon adına açıkça belirtmek isterim 
ki, 1 nci maddenin 6 ncı bendi, Anayasanın 
âmir bir hükmü değildir. Bu kanunda bu 1 nci 
maddenin 6 ncı bendi yer almadığı takdirde ne 
insan hakları Türkiye'de ortadan kalkacaktır, 
ne de Anayasa ihlâl edilecektir. Çünkü, hak
kında kovuşturma yapılmasına veya son tahki
katın açılmasına mahal olmadığına veya beraeti-
ne kararı verilen kimselerin pekâlâ Anayasanın 
30 ncu maddesinde gösterilen usul ve esaslara 
uygun olarak tevkif edilmiş veya yakalanmış ol
ması mümkündür. Anayasamızın 30 ncu madde-
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si bu esaslardan bahsetmektedir. Bu esaslar dı
şında ayrıca tazminat hakkından bâzı kimselerin 
istifade ettirilmesi de Anayasaya aykırı bir key
fiyet değildir. Kabul buyurduğunuz bu metnin 
ilerde memleketimizde ferdin haklarının temi
natı, esası olan Devlet asayişi ve Devletin emni
yet vasıtalarını bulmak için dahi zaruri olan 
malî vasıtaları üzerinde nasıl bir tazyik icra 
edeceğini istikbal gösterecektir. Ancak, komis
yonunuz olarak Sayın Alicanoğlu ile bu mesele-
lerdeki tecrübesinde zerre kadar şüphe olmıyan 
İhsan Köknel Beyefendinin takrirlerini işte bu 
noktada tevhidetmek, bağdaştırmak lüzumunu 
duyduk. Şöyle ki, kabul buyurduğunuz birinci 
maddenin 6 ncı bendi gereğince bu kanundan 
istifade etmeleri istenen kimseler şayet müker
rir iseler, itiyadi suçlu iseler vey.v suç işlemeyi 
meslek veya maişet vasıtası haline getirmişseler, 
işte bu kimseler bu kanun hükümlerinden fay-
dalanmıyacaklardır. Yani, usulüne uygun- bir 
tevkif veya yakalama vardır; fakat, yapılan ko
vuşturma sonunda ya kovuşturma yapılmama
sına veya son tahkikatın açılmamasına karar ve
rilmiştir veyahut beraet etmiştir, bu zat. İşte bu 
hallerde yapılan tevkif veya yakalama Anaya
sada gösterilen usul ve esaslara uygun olduğuna 
göre, eğer bu kimse mükerrirse, itiyadi suçluysa 
veya suç işlemeyi meslek veya maişet vasıtası 
haline getirmişse bu kanunun getirdiği hüküm
lerden faydalanmaması gerektiği kanaatinde, Sa
yın Köknel arkadaşımızla beraberiz. Bu gibile
rin bu kanun hükümlerinden faydalanmasını 
emreden hiçbir Anayasa hükmü yoktur. Tama-
miylc aksine Devlet düzeni kurmak demek olan 
anayasalar, her şeyden evvel Devlet düzenine 
karşı gelenleri tecrim etmeyi, tedibetmeyi esas 
ittihaz etmişlerdir. Aksi kabul edildiği takdirde 
Anayasanın bir âmir hükmü olmadığı halde suç 
işlemeyi itiyat haline getirmiş birtakım kimsele
rin dahi, usulüne göre tevkif edildikleri halde 
bu kanun hükümlerinden istifade etmeleri hu
susu kabul edilecek olursa, hakikaten memleke
timizde adlî cihazın işlemesi çok zor bir hale so
kulmuş olacaktır. Bu itibarla, komisyonunuz 
takriri şu şekilde değiştirerek kaleme almıştır : 

«Madde 9. — Mükerrirler, itiyadi suçlular 
ve suç işlemeyi meslek veya maişet vasıtası hali
ne getirenler, bu kanunun 1 nci maddesinin 
6 ncı bendi hükümlerinden faydalanamazlar.» 
Yani diğer beş bendin hükümlerinden, yani usu-
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liine aykırı tevkif ve yakalama halinde bu ka
nundan faydalanırlar. Fakat sadece son şıkta 
faydalanamazlar. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir sual soraca
ğım, efendim. Suç işlemeyi meslek ittihaz etmek 
tâbirinden ne anlıyorsunuz, komisyon olarak?.. 
Ceza Kanunu muvacehesinde bir misal göstere
bilir misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem Oğuz arkada
şım, bu hususlar takdir buyurmaksınız ki, içti
hatlarla halledilecektir, birtakım meseleler var
dır ki, ifade ettiği mefhumun muhtevasinin 
ne olduğu pekâlâ anlaşılır. Fakat bu hukukî 
mefhumların içine ne girer, ne girmez. Bu za
man ve mekân içinde değişikliklere uğrayabi
lir. Bunlar kimlerdir? Ağır ceza mahkemesine 
varıncaya kadar bir prosedür kurulmuştur. 
Cezacılar bizzat mahkeme içtihatları voliyle 
bu hükmün kapsamını t-asbit edeceklerdir. 
Suç işlemeyi maişet veye meslek haline getir
miş olup olmamak ftıususu daima gelişmekte 
olan kriminoloji ilminin halledeceği hususlar
dandır. Bu hususu ben burada bir komisyon 
sözcüsü olarak dondurup bağlamak 'Salâhiyetini 
kendimdo görmüyorum. 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kökncl, siz komisyonun 

tadilon arz ettiği metne iştirak ediyor musu
nuz? 

İHSAN KÖKNEL (Ankara) — Ediyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Kendi önerge

nizi geri alıyorsunuz. Sayın Köknel'in bu 
önergesine göre Sayın Talât Oğuz ve Sayın 
Asım Eren söz istemişlerdir. Siz de komisyon 
metni okunduktan sonra söz istediniz. Talât 
Oğuz ve Asım Eren yine «öz istiyor mu? Asım 
Eren söz istiyor mu? 

ASIM EREN (Niğde) — istiyorum. 

BAŞKAN — istiyor. 
Talât Oğuz, Buyurun... 
Oylarını kullanmıyanlar lütfen kullan sm-

lar. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım-; komisyonun huzurunuza getirmiş 
olduğu bu önergede, tamamen muğlâk hüküm
leri ihtiva eden ve tatbikatta, adlî hayatımızda 
birçok ihtilâtlara sebebiyet verecek bir önerge 
mahiyetindedir. Evvelemirde komisyonun bu 
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önergesinin muhtevası üzerinde durmadan 
evvel muhtevasının üçüncü şıkkına işaret et
mek istiyorum : Suç istemeyi meslek ittihaz 
etmek! Ceza Kanunu, hatırımda kaldığına 
göre 81 nci maddesi tekerrür ve mütaakıp mad
deleri ihtiyadî suçları hüküm altına almış ve pren
sibe bağlamıştır. Fakat Ceza Hukukunda pren
siplerinde suç işlemeyi meslek ittihaz etmek 
diye bir tâbire bu ana kadar raslanamamıştır. 
Suç işlemeyi meslek ittihaz etmek demek nıü-
kerrir bir vaziyete girmek demektir. O mâ
naya gelir. Yani Ceza Hukukunda suç işle
meyi ittihaz etmek diye ne bir tâbir vardır, 
ne bir nazariye vardır, ne de bir prensip 
mevcuttur. Bu bakımdan adlî hayatımızı alt 
üst etmemek için, bu tâbirin çıkarılması za
rureti mevcuttur. 

Diğer' hususlara gelince, muhterem arka
daşları m, evvelemirde Ceza Hukukunda suç ile 
ceza tâbirlerinin ve hak mefhumlarının, ayrıl
ması iktiza, ed\M\ Suç nedir? Kanuna aykırı 
hareket eden ve kanunun cezalandırdığı pren
siplere riayet etmiyen kimselerin, harekat 
ve davranışları suçtur. Ve bunun müeyyidesi 
de cezndır. Hak ise; Anayasamızın kanunları
mızın o cemiyet içinde yaşıyan insanlara ta
nımış olduğu birtakım hükümlerin muhte
vası olan objektif esasları muhtevi bulunan 
fikirlerin muhasalasmdan ibarettir. O bakım
dan biz eğer Ceza Hukuku muvacehesinde 
mükcrrirleri ve itiyadi suçları bu kanunun şü
mulü haricinde bıraktığımız takdirde hem in
san hak ve hürriyetlerine ve hem. de Anaya
samızın 30 ncu maddesine aykırı hareket et
miş oluruz. Sebebi : Anayasamızın 30 ncu 
maddesi doğrudan doğruya kanun dışı yakala
nan. ve tutuklanan şahıslara tazminat verilme
sini öngörmüştür. Kanun dışı yakalananlara 
Anayasamızın bu maddesinde mükerirlere, iti
yadı suçlulara tazminat verilmez diye bir hü
küm mevcut değildir ve bunları da bu madde
nin dışında bırakmaya imkân ve ihtimal yok
tur. Suçun işlenmesi, cemiyet hayatımızda bu
lunan içtimai, psikolojik ve iktisadi sebepler
den neşedetmektedir. Bu mükerirlerin itiyadi 
suçluların cezaları, Ceza Kanunu muvacehesin
de muayyen bir artırmaya tabi tutulmuştur. 
Meselâ muayyen bir suç işleyip de ceza gör
dükten sonra, kanunun tâyin ettiği müddetler 
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içinde suç işlediği takdirde o, maznun, kanu
nun tâyin ettiği kıstaslar dâhilinde, cezası 
artırmaya tabi tutulur. Kendisini, bu tazminat
tan, bu durumdan mahrum »etmek adalet ve 
hakkaniyet kaidelerine tamamiyle aykırıdır. 
Verilen takrire, Yüksek Heyetinizin iltifat et
memesini istirham ediyorum. Saygıları ml-a. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Sayın Talât Oğuz arka
daşımızın komisyonun, Sayın KökneFin takriri 
üzerinde yaptığı değişikliği iyice tetkik et
meye vakit 'bulamadığı anlaşılıyor. IKendisini 
kınamıyorum. Çünkü hepsi şifahen okunuyor. 
Anayasanın gösterdiği prensip ve usuller dışın
da tutuklanan veya yakalanan kimselere mrüker-
rir de olsalar itiyadı suçlu da olsalar, suç işle
meyi ııneslek ve maiştet haline getirmiş dalhi 'olsa
lar, komisyonun metni kabul edildiği takdirde, 
yine de tazminat ödenecektir. Komisyonun mii-
kerrirlerle itiyadi suçlara, suç işlemeyi meslek 
ve maişet haline getirenlere tazminat ödenme
mesini derpiş ettiği tek hal Anayasamızın 30 nen 
maddesinde gösterilen esas ve usullere uygun ola
rak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra o 
kimse hakkında son tahkikatın açılmasına ma
hal olmadığına veya beraetine veya benzeri iş
lemlere karar verilmiş olması haline inhisar et
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, insan haklarını 
korumak için vazifeli Cumhuriyet savcıları ve 
hâkimler, bir suçun zanlısını aramak için, bir 
kovuşturma sırasında hakikati bulabilmek için. 
hepiniz bilirsiniz ki her şeyden önce işte bu mü-
kerrir dediğimiz, itiyadi suçlu dediğimiz, suç 
işlemeyi meslek veya maişet vasıtası haline ge
tirmiş dediğimiz kimseleri araştırırlar. Bu gibi 
kimseler üzerinde Anayasanın ve kanunlarımı
zın gösterdiği esas ve usuller dairesinde ve bu 
usul ve esaslar ihlâl edilmiş olmaksızın bir ya
kalama veya tutuklama yapılmış ise, bu gibi 
kimselerin bil âhara beraeti halinde onları bu 
kanunun 1 nci maddesinin 6 ncı bendi hüküm
lerinden istifade ettirmek için hiçbir sebep yok
tur, Anayasa bakımından bir sebep yoktur. 
Dikkat buyurunuz: Anayasa bakımından bir se
bep yoktur. Çünkü, yakalama veya tutuklama 
Anayasada gösterilen esas ve usullere uygun 
olarak yapılmıştır. Tevkif ve yakalama bu 
usul ve esaslara uygun olarak yapılmışsa Ana-

8 . 10 . 1963 Ö : İ 
yasanın 30 ncu maddesi artık tazminat verilme
sini kanun koyucu için bir mecburityet halinde 
vaz'etmemiştir. Bunu kanuna biz ilâve ettik. 
Hakkında son tahkikatın açılmasına karar veril
memiş olanlar veya beraet edenlere tazminat ve
rilmesi Anayasamızın bir emri olmadığı halde, 
Diz bunu kanuna ilâve ettik. Bu Anayasanın 
emri değildir Bu böyle olunca, mükerriıierin, 
itiyadi suçluların, suç işlemeyi meslek ve maişet 
vasıtası haline getirmiş olanların, Anayasada ve 
kanunlarda gösterilen esas ve usullere uygun 
olarak tevkif edildikleri ve yakalandıkları hal
lerde dahi beraet ettikleri zaman kendilerine 
bir de üstüne para ödenmesinin, ceza siyaseti 
bakımından yanlış bir yol olduğu kanaatinde
dir, komisyon.. Bu taktirde adlî cihaz, müddei
umumiler ciddî bir, şekilde tahkikat ve tetkikat 
yapmak imkânından ımaihruım lolurlar. Şunu 
unutmamak lâzımdır, idare hukukumuzun umu
mi prensipleri gereğince bu kanun icabı olarak 
bir kimseye tazminat ödendiği vakit idarenin 
sübrogasyon esasları dairesinde o kararı vermiş 
olan hâkime veya savcıya rücu etmesi ihtimali 
daima vardır. Bu ihtimal karşısında hâkimleri
miz, tevkif kararları almakta çok frenlenmiş ola
caklardır. 

insafla memleketimizin şartlarını mütalâa 
edelim: Hâkimlerin tevkif kararı almakta bu de
rece frenleneceği bir memlekette suç işlemiyen 
kimselerin haiz oldukları, insan hak ve hürriyet
lerini Devlet nasıl koruyacaktır? işte bu bakım
dan, Anayasanın bir emri olmadığı için, bir emri 
olmaksızın beraet edenler ve haklarında son tah
kikatın açılmasına karar verilmemiş olanlara bir 
atıfet hükmü olarak ilâve etmiş buyurduğunuz 
1 nci maddenin 6 ncı bendi hükümlerinin, mü-
kerrirlere, itiyadi suçlulara, suçu ımeslek ve mai
şet haline getirmiş olanlara tatbik edilmemesini, 
lütfen kabul buyurunuz, bunu yaptığımız tak
dirde Anayasa ihlâl edilmiş olmıyacaktır. Fakat 
sadece hâkimlerin ve adlî cihazın, suçluları cid
dî bir şekilde takipte gereken cesarete sahibolma-
ları sağlanacaktır. Aksi takdirde bu memleket
te suçsuz olan kimseler suçlu olanlara nisbetle 
daha pirimli bir hale sokulmuş olmıyacaklardır, 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, bir dakika... 
Oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansın
lar. Oyunu kullanmamış arkadaş var mı? Lüt
fen. 
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Buyurun Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım önümüzdeki kanun tasarısının müdîr 
fikri, haksız bir yakalamayı veya tutuklamayı, 
kesinleşen haksızlık müvaceehesinde Devletçe taz
min etmesidir. Biz birinci maddede bu tazmi
nat haklarını kabul, fakat kısmen kısıtlama ile 
kabul ettik. 

Şimdi, biraz evvel kabul ettiğimiz 8 nci mad
de ile de, yeni bir kısıtlama yaptık. Yani mut
lak bir hak olmadığını tasarının kabul edilmiş 
maddelerinde bu tazminatı belirttik. 

Şimdi, muhterem İhsan Köknel arkadaşımızın 
teklifleriyle yeni bir hukukî kısıtlama teklifi 
gelmiştir. Sayın Komisyon bidayette bu teklifi 
tamamen kabul etmiş olmakla beraber Saym Ali-
ean arkadaşımızın yerinde Anayasanın bilhassa 
12 nci maddesine dayandığını zannettiğim mülâ
hazaları ile Komisyonun yeniden bu muaddel or
talama metin şeklinde bir çözüme vardığı da mü
şahede edilmiştir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, kanunu bu sene 
içinde 4 ay evvel kaldırılmış olan mazannaisü 
erbabına ait eski müeyyideleri hepimiz hatırla
rız. Bu mazannaisü erbabı şimdi teklif edilmiş 
olan yeni kısıtlamada 4 kategori halinde belirti
liyor. Bunların birisi suç işlemeyi itiyat edinmiş 
olanlar itiyadî suçlular, ikincisi hususi hüküm 
olarak, Ceza Hukukunda belirtilen mükerrirlik 
durumunda olanlar, sonra yeni bir anlam olarak 
kanun koyucusu sıfatiyle ortaya koymaya çalış
tığımız suç işlemeyi meslek haline getirenler üç; 
suç işlemeyi bir maişet vasıtası haline getiren
ler dört; bunlar hakkında eskiden müdevvenatımız-
da mevcut olan «mazannaisü erbabı» mefhumu 
yeni şekilde yeniden karşımıza gelmektedir. Ya
ni kendilerinden adliyecilerin ve zabıtanın, dai
ma, her hangi bir suç muvacehesinde suçlu ara
nırken yapabilir diye, gidip esrar içmeyi itiyat 
etmiş, köylüleri zarfçılık usuliyle kandırmayı iti
yat etmiş, sarhoşluğu ve saldırıcılığı itiyat etmiş, 
dolandırıcılığı itiyat etmiş şu, bu şekilde suçları 
itiyat etmiş, kimseler veya esrar satmakla hayatı
nı geçirmek, kaçakçılık ve saire gibi maişet vası
tası haline getirmiştir. Veyahut elinde olmıya-
raık itiyadî şekle, suçlu olarak itiyadî şekle alış
mış veya mükerrirlik olarak Ceza Hukukunda 
şartları tadadodilen vasfı, istiyerek, istemiyorek, 
üzerinde taşıyan vatandaşların bu hallerini şimdi 
yeniden Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitli-
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ğe rağmen; kısıtlamak teklifi karşısındayız. Bu 
doğru mudur, değil midir? 

Bu hususta mâruzâtım şöyle olacaktır: 
Muhterem arkadaşlarım, hukukun bir mesne

di de âmme nizamıdır, âmme düzenidir. Hukuk 
zaten hukuk olmak için hukuk ihtiyacı doğduğu 
zaman, âmme nizamı ihtiyacından doğmuştur. 
İnsanların bidayette keyfî, ferdî kuvvete daya
narak haklarından çok fazlasını zayıfların elin
den almak, zayıfları büsbütün mağdur vaziyete 
düşürmek yolundaki hareketleri hukuku doğur
muştur. 

Âmme nizamı mülâhazası gittikçe düzenle
nen kaidelerle bugünkü modern demokratik an
layışa varmıştır. Demek ki, âmme nizamı bir 
taraflı Anayasanın 12 nci maddesi ise diğer taraf
lı mâkul kısıtlamalardır. O kısıtlamalar olmadık
ça, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın demin 
buyurdukları gibi, ne demokrasi olur, ne hür
riyet olur, ne âmme nizamı olur. Ne de hak
larına sahip vatandaşlar o hakkı kemaliyle kul
lanabilir. Buyurdukları tehlike varittir. Bir 
defa zabıtanın her şeyden evvel gözünü def
terde, parmak izleri mevcut olan, veya defter
de sabıkası mevcut olan insanlar üzerinde, suç
luyu aramak itiyadı, metodu gayet tabiîdir. 
O halde her ihtimale karşı yakalanması ve tu
tuklanması âmme nizamı bakımından zaruri 
olan bir vatandaşın bu 4 kategoride bulunan 
her hangi bir vatandaşın bilâhara yalnız ehli
yetsizlik delil fıkdanı dolayısiyle tekrar tah
liyesi ve bu tahliyenin, beraeti, yani hakkında 
ademitakip kararı verilmiş olmanın kesinleşmiş 
olması halinde kendisinin her defasında Dev
letten para alması; biraz da bunun da bir mai
şet vasıtası bir meslek haline getirmesi halini 
ifade edeceği gilbi; bu 4 kategoride zikredilen
lerden bilhassa ikisinin yani ihtiyadi ve müker
rer olanların, adlî tıp, adlî psikoloji bakımın
dan bir nevi ehliyetsizlik içinde bulundukla
rı, nefislerine, iradelerine sahibolamıyarak bu 
suçu işledikleri hakikati karşısında adeta akıl 
hatası bu insanın nasıl ehliyetsizliği varit ise; 
bunlar için de ehliyetsizliğin varit olacağı ga
yet tabiîdir. Bu itibarla hukukî adlî ve psi
kolojik bakımdan ele alınınca, bütün hukukçu 
arkadaşlarımız teslim buyururlar ki, burada da 
bir istisna mutlaka lâzımdır. Ancak bu istis
nanın, Saym İhsan Köknel arkadaşımızın ver
diği şekilde mutlak olması doğru olamazdı. Fa-
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kat hâkimleri veya onlardan evvel takibat ya
pan mercileri müşkilât içinde bırakmamak onla
ra ilerde bu Devletçe bana rüeu eder korkusu 
içinde ve bu firen karşısında yapması gereken 
tutuklamayı ve yakalamayı da yapmamak gibi 
vaziyetlerle âmme nizamının ihlâli endişesi 
doğacağı düşünülecek olursa, mutedil, ortalama 
bir çözümün mutlaka kabul edilmesi yani bir 
kısıtlamanın mutlaka zaruri olduğu neticesi de 
kendiliğinden meydana çıkar. Şu halde bende
niz komisyonun bulduğu ortalama çözümü, ger
çi kendi fikrimde daha ileriyim, İhsan Kök-
ncl arkadaşımızın fikrindeyim, fakat Anayasa
mızın 12 nci maddesinin mutlak hükmü karşı
sında ama nizam içerisinde Anayasanın hürri
yetlere ait tarifi dâhilinde, ondan kuvvet ala
rak bu orta çözümün şimdilik bir kompromi 
olarak kabul edilmesini hem hukukumuzdaki, 
ve beynelmilel hukuktaki esasları tatmin ede
ceğini, hem de (mazannaisu erbabı) diye eski
den isim takdığımız kendilerinden her türlü 
ahvalde şüphe edilen bu 4 kategorideki insan
lara karşı lâzımgclen ihtiyatlı hareketi temin 
edeceğini zannediyorum, takdir sizlerindir. Ben
deniz komisyonu kemaliyle desteklemekteyim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOÜLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar, biraz evvelsi arz ettiğim gibi, 
hâdiseyi telhisan tahlil edelim : 

Komisyon üyesi arkadaşımızın mucip sebep 
olarak gösterdiği şekilde, «mükerrirler, itiyadi 
suçlular, suç işlemeyi meslek ittihaz edinenlerin 
cemiyetin asayiş ve inzibatı bakımından Anaya
sanın 12 nci maddesinin son fıkrasındaki sebep
ler dışında tutuklu yapıldığı veya yakalandığı 
takdirde tazminat alabilirler.» Çünkü Anayasa
nın şart koştuğu esaslar dışında tevkif edil iniş
lerdir, yakalanmışlardır. Bunda beraberiz. Za
ten çıkarmakta olduğumuz bu kanunun ruhu, 
maksadı bu. 

Şimdi, ikinci safhaya gelince; itiyadi suçlu 
olduğu, yahut bir suçu işlemeyi maişet vasıtası 
yapmak için işlediği için, faili delil olmadığı 
halde beraet de etse, tazminat almasın. Yaîıut 
yine delil kifayetsizliğinden, delil bulunmadı
ğından yani binnetice suçu sabit olmadığı halde 
hakkında takibat yapılmasına veya son tahkikatın 
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açılmasına, yani menimuhakeme kararı verilmesi
ne rağmen, yine tazminat almasın. Sebebi? Sebe
bi, Coşkun Kırca arkadaşımızın telhisan beyan 
ettikleri gibi bendeniz de kabul edemiyorum. 
Şöyleki; şimdi bir şahıs ne kadar şerir olursa ol
sun, ahlâki redaeti bakımından ne kadar düşük 
olursa olsun, kendisi suç işlediği zaman, biraz 
evvelsi arz ettiğim gibi, cezasını görecektir. 
Ama kendi aleyhinde de suç işlediği zaman ka
nunun himayesine mutlak surette mazhar ola
caktır. Buna mâni olmak, hiçbir kanun mevzua
tına uygun düşmez. 

Şimdi şöyle izah edeyim : Şahıs yakalandı, 
mevkuf kaldı, yahutta tahkikat sonunda kendi
sinin mahkûmiyetini mucip hiçbir delil buluna
madı. Tahkikat neticesi değişti, mahkûm edemi-
yeceksiniz. Suçunu tesbit edemediniz, sabit gö
remediniz. Gerek mahkeme sırasında, son tahki
kat sırasında, gerekse hazırlık veya ilk tahkikat 
sırasında suçunu sabit göremediniz. Ne yapacak
sınız1? Diğer mükerrir olmıyan ve masum diye 
kabul ettiniz, beraetine karar verdiniz, yahut da 
aleyhinde yapılan tahkikat neticesinde hakkın
da takibat yapılmasına veyahutta son soruştur
ma açılmasına mahal olmadığından meni muha
kemesine karar verdiğiniz şahsın durumundan 
hiç farksızdır. Aynı derecededir. Şimdi bunu 
kanun himayesinden bir tarafa itmek ve kendi
si de bu haktan istifade edemez demek bence 
katiyen demokratik ruha anlayışa ve biraz ev
velsi arz ettiğim gibi insan haklarına mugayir
dir. Çünkü, şahıs mükerrir suçlulardan ise, iti
yadı suçlulardan ise, suç işlemeyi meslek ittihaz 
etmişse ki, suç işlemeyi meslek ittihaz etmek di
ye ayrı bir suç yoktur, Ceza Kanununda. Böyle 
bir madde yok, ihsan Beyefendi biliyorsa bize 
göstersinler, bunu kabul edelim. Aııtr parantez 
arz edeyim ki ; mükerrir vardır. Bizim Oeza Hu
kukumuzda 81 ve ınütaakıp maddelerinde Ceza 
Kanunumuzun mutlak mükerrir; yani umumi 
mükerrirler, 2 ncisi de mukayyet mükerrir, ya
ni hususi mükerrir diye 2 neviye tasnif olunur. 
Bunlardan birisi mutlak mükerrirler, aynı fai
lin aynı cins ve neviden olan suçu mütaaddit de
falar işlemiş olması, mahkûm olması, kesinleş
miş olması ile sabittir. Diğer nokta biraz evvel 
arz ettiğim gibi ayrı ayrı, meselâ vazifeyi ihmal
den mahkûm olmuştur, bir de alelade hakaret
ten mahkûm olmuştur. Bunlar aynı cins, aynı 
neviden değildir. Bu hususi mükerrir, yani mu-
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kayyet mükerrirdir. Bunlarda faile her hangi 
bir suçtan dolayı cezayı verirken artırma nis-
beti değişir. Orada kanun bile bunları tefrik 
eder. 

Binaenaleyh esasında komisyon ve teklif sa-
hibi olan arkadaşımız mükerrirliği umumi, cef-
fel kalem, bir tâbir olarak almışlar ama zaten 
kanun bunları müeyyide bakımından tefrik et
miş. Mutlak mükerrir demiyorlar, mukayyet 
mükerrir demiyorlar. iMükerrirler diyorlar. 
Kaldı: ki, herhangi 'bir şahıs, bir suç işlemekle 
diğer bir suç da işlemiştir, fakat ialılâken de bo
zuk bir in'san değildir, iyi1 'bir insandır. Arz et
tiğim gibi, alelade bir hakaretten mahkûm ol
muştu]'. Cürmünde yine bir tehevvüre kapıla
rak, bir tok ait aitmiş ve fiili müessirden mah
kûm 'olmuştur. Hattâ cezaisi tecil edilmiştir. Bu 
da mükerrerdir arkadaşlar. Birisine kızdı bir 
tokat attı, birisine küfretti, daha sonra, alelade 
hakaret 2 tane su'ç işledi. İşte 'bu 'mükerrirdir, 
ama ibıı şahıs 'öyle a'hlâ'kî redaete ısa'hip değil. 
İnsanın 'adı yüksek, tahısil sahibi, ticaret erba
bı yahut da bir meslek erbabıdır. Buna şimdi mü
kerrir diye lâalettayin 'başka .bir şahıs nasıl ki, 
suçu saıbit olmadığı takdirde tazminat talep 
edecek ise, işte 'bu ikimseyc de •mükerrirdir, bir 
tazıminat talep ede miy e eriktir, diye önüne bir 
takyit ve tahdit koyuyoruz ve kanundaki bu 
müsavatsızlığı yaratmış 'oluyoruz. .Kaldı ki, za
ten ımükerrirler hakkında suç işlediği vakit, ka
nun 18II nci maddenin muhtelif fıkralarına göre 
cezasını artırmaktadır. Mahkûm olsaydı ne 
olacaktı zaten fazlasiyle cezasını görecekti. 
Mademki suçu sabit olmadı, niçin kanunun 
diğer vatandaş]ara bahşettiği haktan istifade et-
nıeısin ? 

Muhterem arkadaşlarım, 'burada, bir de iti-
yadî suçlar vardır. İtiyadı «uçlar, meselâ bizim 
Ceza Kanunumuzda. 571 nci ımaddedc «Başka
larına laf atar, asayiş ve inzibatı 'bozar dere
cede sarhoş ise, cezası ışu kadardır» der. Şimdi 
buna ımukabil 572 nci maddede kamun ayrı Ibi'r 
hüküm koymuş: «Sarhoşluğu itiyad deresine 
vardırmış'sa, cezaisi şu kadardır»der. Kanun hali 
ile 'bunları 'kaibul etmiş ve itiyadi ımüzımin iti-
yadi hale almışsa '571 nci maddede bunları hi
mayeye mazhar 'kılmıştır. Ne demiş sarhoşluğu 
tam manaslyle itiyat (haline getirmiş olanlar, 
hastalhanede tedavi edilirler, hastaihameye sevk-
edilirler. Hastanede tedaviye mazhardır. 
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I Demekki kanunun sarhoşluk gibi cemimi, 

suç nevinden mahdudolmıyan, kabahat of'alinden 
mahdudolan fiili bile, itiyat halini aldığı zaman 
dahi hastanede tedavi etmek suretiyle iktifa edi
yor, Yani kanun himayesine tabi tutuluyor. 

Yine uyuşturucu madde kullananları ele ala
lım arkadaşlar. Ceza Kanunumuzun 403, 404 ncü 
maddeleri vardır. Burada da yine eğer uyuş
turucu madde kullanmayı ihtiyat edinmiş ve 
son derecesine varmışsa, bu raporla sabit ise yi
ne bunları kanun, biraz evvelki vâki olan tek
lif gibi tecziye değil yani kambur üstüne kam
bur değil, Anayasa tabiriyle -beni mazur gö
rünüz - yine himayesi altına alıyor. Ne yapı
yor? Bunları da itiyat derecesine varmış olan 
bu fiillerinden dolayı muayeneye, tedaviye tabi 
tutuyor, (îündereceği münasip bir hastanede, 
iyileşinceye kadar, salah buluncaya kadar mü
şahede ve tedavi altına, alıyor. Ceza Usulünün 
74 ncü maddesi olarak, o madde hükmüne göre 
«tedavi edilir» diyor. Demek ki, görüyorsunuz 
ki, uyuşturucu madde satan satmakla beraber 
kullanır, kullanmayı ihtiyat haline getirmiş 
olursa, (tabir bu, kanunu okuyayım, kanunu ge
tirelim) bunları dahi kanun vazıı, gerek itiyadı 
sarhoşluktan, gerekse eroin, esrar, afyon gibi 
uyuşturucu madde kullananlara, itiyat haline 
getirmiş olanlara itiyat haline getirmekten ha
pis cezası veremiyor. Ya? Hastaneye tedaviye 
sevk ediyor ki, Ceza Usulünün hatırımda kaldı
ğına göre, 74 ncü maddesi Ceza Kanununun 
403 ve 404 ncü maddelerinde buna dair hüküm 
var. «Hastanede tedavi edilir» der. Başka tür
lü ceza veremiyor. Bunu hâkimin vermesine de 
imkân yok. 

Şimdi şöyle bir toparlayalım: Demek ki, iş
te size itiyadi suçları arz ettim arkadaşlar, İti
yadı suçlar, uyuşturucu madde kullananlar, sar
hoşluğu itiyat edinmiş olanlar, bunlar itiyat 
derecesine vardı mı, müşeddit sebebolarak de
ğil bilâkis kanunun daha ziyade himayesine mâ
ruz kalıyor. Arz ettiğim gibi hapis cezası da 
veremiyor. Ancak tedaviye sevk ediyoruz. 

Şimdi umumi kanunlarımızdan olan Ceza 
Kanunumuzda daha buna ait pek çok misal arz 
edebilirim. Kanunun bu şekildeki hükümleri 
muvacehesinde tutuklanan, yakalanan şahsın 
bilâhara yapılan tahkikat neticesinde isterse • 
mükerrir olsun, isterse itiyat edinmiş olsun, bu 
şahıs zaten ceza görürse kanun onu tecziye eder-
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ken fazlasi ile ceza vermesini âmir 81 nci mad
de hükmünü fazlası ile tatbik ediyoruz, yani ce
zayı artırıyoruz, üçte bir, altıda bir artırıyoruz. 
Masuniyeti sabit olduğu takdirde bu suçu işle
memiş olduğu aşikâr surette anlaşılan şahsa, 
«Efendim sen mükerrirsin, binaenaleyh bu hak
tan istifade edemezsin» Niçin? Ben masumum, 
bu suçtan dolayı beraetime karar verildi, taki
bata mahal olmadığına karar verildi, men'i mu
hakeme kararı verildi, hiç bir delil bulamadım 
diyebilir. Masumiyeti aşikâr iken ceza niçin, 
mükerrirsin. Mükerrir dediği ne? Mükerrir de
diği şu: Alelade bir hakaretten mahkûm olmuş, 
aradan zaman geçmiş, telıevvüren birine bir to
kat vurmuş. Bu kadar basit bir fiili Allah gös
termesin, bunu herkes yapabilir hayatta. Bel
ki çoğumuz da yapmışızdır fakat belki de resmi
yete intikal etmediği için cezaya çarpmamış] z-
dır. Yani bu kadar iki basit fiili işlediği zaman 
mükerrir addedilecek, fakat o şahıs ki, aklı ba
şı yerinde, tahsili yerinde mesleki yerinde olan 
bir şahıstır, bu şahsı, alelade bir serseri gibi, 
hepsi bir olmaz kariyerleri, dereceleri ayrılabilir, 
işte onu mükerrir diye bir haktan istifade ettir-
miyeceğiz. 

Arkadaşlar, arz ettiğim gibi, kanunun çok 
yerde itiyadi suç olarak kabul ettiği sabit oldu
ğu takdirde ona bir hapis cezası veremezken, 
hukukçu arkadaşlar bilir, ancak tedaviye, ıslah 
cihetine giderken, biz şu kanun ile bir taraftan 
hak tanıyoruz, bir cümle ile de bu hakkı geri 
alıyoruz. 

Bu itibarla muhterem komisyon arkadaşları
mız bunun üzerine düşünsünler, etüt yapsınlar 
ve muhterem ihsan Köknel arkadaşıma hürme
tim vardır, fikirleri muhteremdir, ama beni ma
zur görsünler, bu çıkarmakta olduğumuz kanu
n u n maksat ve ruhunun şu teklif ile, kabili tec
viz ve kabili telif olmadığı kanaatindeyim, hür
metlerimle. 

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

BAŞKAN — Buyurun. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ . COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Alicanoğlu arkadaşımızla yine beyanları
nın bir kısmında mutabıkız, bir kısmında muta
bık değiliz. Mutabık olduğumuz kısmı derhal 
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arz edeceğim. Hakikaten (mükerrirler) tâbiri 
fazla mutlak bir hükümdür, verdikleri misal ye
rindedir. Mutlak mükerrirlik halinde bir kimse-
j.ıin birbirinden farklı suçlan işlemiş olması ha
linde dahi bu kanun hükümlerinden istifade et
tirilmemesi doğru olmaz. İstifade ettirilmemele
ri için de ayrıca Devletin emniyet ve asayişini 
korumak bakımından bir zaruret mevcut değil
dir. Çünkü hâkimler, savcılar, bu gibi kimseleri 
yani mutlak mükerrirleri soruşturma, kovuş
turma sırasında aramak durumunda değildirler. 
Bu bakımdan bu noktada kendilerine iltihak edi
yoruz ve takririmizdeki mükerrir tâbirini bu-
jrün bizim doktirinimizde yer almış olan mukay
yet mükerrirler tâbiri ile değiştiriyoruz. Yani 
mutlak mükerrir olmak, bu kanun hükümlerin
den istifade etmemek için sebep teşkil etmiye-
cektir. 

Aynı cinsten bir suçu işlemekte tekerrür ha-
hnde, bu kanunun birinci maddesinin 6 ncı ben
di hükümlerinden istifade etmemek bahis konu
sudur. 

Diğer konulara gelince : Ceza Kanunumuzun 
bâzı maddelerinde, ezcümle sarhoşlukla ilgili 
maddesinde itiyattan bahsedilmiş olması keyfi
yeti diğer suçlarda itiyadi suçluluk mefhumunun 
mevcudolmıyacağı mânasına gelmez. Sayın İh
san KöknePin verdiği takrirde yer alan ve ko
misyonumuzun iltihak ettiği ve şu anda ısrar et
tiği itiyadi suçlu tâbiri kriminoloji ilminde kul-
ianılan bir tâbirdir. Hırsızlık için, ezcümle do
landırıcılık için, yankesicilik için hassaten Ce
za Kanunumuzda itiyattan bahseden bir cümle 
parçasına raslamak mümkün olmadığı halde 
hırsızlığın, dolandırıcılığı, yankesiciliğin krimi
noloji ilmî anlamında bir itiyadi suçluluğun 
mevzuunu teşkil ettiği aşikârdır. 

Bu kanunun bu maddesini kabul etmek lût-
funda bulunduğunuz takdirde bunu tatbik ede-
cek olanlar suçlu tâbirinin ancak Ceza Kanu
nunda açıkça yer aldığı hallerde bu maddeyi 
tatbik edecek değildir. İtiyadi suçlu mefhumu
nu krimonoloji ilminin anladığı mânada görüp 
tatbik edecekler ve içtihatlariyle bunun sınır
lamasını ve muhtevasını tesbit edecekler. Sayın 
Alicanoğlu'nun müdahaleleriyle, öyle zannedi
yorum ki madde hem adalet duygusunu tatmin 
eden, hem de suçluluk ve suçlunun takibinde 
adli cihazı felce uğratmama mülâhazasını bir 
birine bağdaştırmağa yaramaktadır. Tekrar 
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tirz ediyorum, Anayasamızın 30 ncu maddesi
nin son fıkrası aynen şöyle diyor. «Bu esaslar 
a ışında işleme tabi tutulan kimselerin uğraya
cakları her türlü zararlar kanuna göre Devletçe 
ödenir.» Hangi esaslar, bu esaslar neye taallûk 
ediyor? Anayasada gösterilen esas ve usuller 
dışında tutuklama veya yakalama haline. Şim
di biz ne diyoruz?. Bir kimse Anayasada gös
terilen usullere göre yakalanmış veya tutuklan
mış, tevkif edilmiş, güzel ya hakkında ade-
mitakip kararı verilmiş, meni'muhakeme ka
rarı verilmiş veya beraet hükmü verilmiştir. Bu 
kimseye tazminat ödenmesini mecburi kılan 
bir hüküm Anayasada yok arkadaşlar. Neden 
yok, çünkü bu kimse usulüne uygun olarak tu
tuklanmış veya yakalanmıştır. Hâkim tutukla
ma kararını verirken vicdanına göre hareket 
etmiş; suçluluğun ve suçlunun tesbitinde bu 
kimsenin tutuklanmasını zaruri görmüştür. Usu
lüne göre tutuklama kararını almıştır, ama so
nunda ordan beraet etmiş olabilir. 

îşte bu kimselere tazminat verilmesini Ana
yasamız emretmemektedir. Biz daha önce kabul 
buyurduğunuz, birinci maddenin 6 ncı bendinde 
delil kifayetsizliği ve ehliyetsizlik halleri hariç 
bu gibi kimselere dahi, beraet etmişlerse, daha 
önceki safhalarda meni muhakeme kararı veya 
ademitakip kararı alınmışsa bunlara dahi taz
minat verilmesini kabul ettik, güzel, buna bir di
yeceğimiz yok. Ama diyoruz ki, mukayyet mü-
kerrirlere aynı cinsten suçu mükerreren işlemiş 
olanları, itiyadı suçluları ve bir suçu işlemeyi 
(«Dilenciler gibi,» Sayın Talât Oğuz arkadaşım 
misal istemişti.) Bir suçu işlemeyi meslek veya 
maişet vasıtası haline getirmiş olanları işte sa
dece bu şıktan istifade ettirmiyelim. Yani bir 
kimse, mukayyet mükerrir dahi olsa, itiyadı suç
lu dahi olsa, bir suçu ezcümle, hırsızlığı meslek 
veya maişet haline getirmiş olsa dahi Anayasa
nın 30 ncu maddesinin .1, 2, 3 ve 4 ncü fıkrala
rında gösterilen esas ve usullere aykırı olarak ya
kalanmış veya tutuklanmışsa bu kimseye tazmi
nat verilecek. Hangi halde verilecek? Usulüne 
uygun olarak yakalanmış veya tutuklanmış, ama, 
tahkikat sırasında ademitakip kararı almış, meni 
muhakeme kararı almış veya beraet etmiş itiyadî 
suçluya, mukayyet mükerrire, l suç işlemeyi mes
lek ve maişet vasıtası haline getirmiş olana an
cak bu takdirdedir ki, tazminat verilmiyecektir. 
Böyle olunca, adlî cihazı ve Devleti bir de tazmi-
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nat ödemek mükellefiyeti altına sokmak veya 
bu hâkimin verdiği tutuklama kararları hep 
yanlış çıkıyor, Devlet hep sonunda tazminat ödü
yor diye yarın Yüksek Hâkimler Kurulunda se
çilip tetkik edilirken «bu iyi bir hâkim değildir» 
dedirtmek endişesinden hâkimleri berî kılmak ve 
hattâ neticetünnihaye şahsi kusur yüzünden ida
renin, Devletin ödediği tazminat dolayısiyle o hâ
kime rücu etmesi ihtimalinin teşkil ettiği Demok-
les'in kılıcının altında adlî cihazımızı bırakma
mak için, sadece bu şıkka münhasır olmak üzere, 
Sayın İhsan KöknePin teklifini, Sayın Alican-
oğlu'nun iki defa vâki müdahalelerinde haklı ve 
yerinde gördüğümüz hususları ile tashih ederek, 
daha evvel kabul buyurmuş olduğunuz birinci 
maddenin sadece altıncı bendi hükümlerinden is
tifade ettirtiyor, diğerinden istifade ettirmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Asım Eren'in 
belirttiği veçhile, insan hak ve hürriyetleri, anar
şik bir düzen içerisinde, yoktur.. însan hak ve 
hürriyetleri, hırsızın, dolandırıcının, yankesicinin, 
doğru dürüst takibedilemediği; adlî cihazın bu 
kimseleri, bu işleri yapmayı itiyat haline, meslek 
haline getirdikleri halde dahi takibetmekte cesa
retsiz olacağı bir cemiyette yoktur, arkadaşlar. 
Binaenaleyh, çok istirham ediyorum; yüksek tec
rübesi ile Sayın İhsan Köknel Komisyonumuza 
ışık tuttu, Sayın Alicanoğlu arkadaşımız da yük
sek bilgisiyle yüksek tecrübesiyle bize yardım et
ti; bu maddenin adalet duygusu, suçun ve suçlu
luğun takibi bakımından her iki mülâhazayı 
bağdaştırır bir hale getirilmesinde bize yardımcı 
oldular. Maddenin son getirilen şekilde kabul 
buyurulmasını bilhassa istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu'ndan evvel 
Sayın Talât Oğuz söz istemişlerdir. Yeterlik 
önergesi vardır. Fakat son söz milletvekilinin 
olduğu için söz veriyorum. Buyurun Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım. Bendenizin işittiğim ve an
ladığıma göre Saym Coşkun Kırca arkadaşımız 
şimdi mükerrir olanlardan bahsederken mukay
yet mükerriri kabul etti. Değil mi efendim? Hal
buki burada bir zühul olsa gerektir. Malûmuâli-
niz mukayyet mükerrir ile mutlak mükerrir ara
sında büyük fark vardır. Mutlak mükerrir olan 
kısım ağır olan kısmıdır. Yani aynı neviden, 
aynı cinsten suçu mütaaddit defa işlemek. 
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GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Mukayyet mükerrir, evet. 
MAHMUT ALlCANOĞLU (Devamla) — 

Mukayyetse, biraz evvel misaller verdiğim gibi 
biri hakaret, diğeri vazifeyi ihmal ki, bunu ar
tırmak bakımından daha az nisbette ki, 81 nci 
maddede onda bire kadar artırırsınız, ötekinde 
ise, üçte bir artırmaya mecbursunuz. Yahut üç
te birden daha fazlasını artırabilirsiniz. Binaen
aleyh, burada bir zühul olsa gerektir. Arkadaşı
mızın dikkatini celbederim. Mukayyet mükerrir 
değil; olsa olsa daha ağır kısmı olan, mademki, 
müşeddit sebebi, ef'ali nazarı itibara alıyoruz, 
mutlak mükerrir yani umumi mükerrir olması 
lâzımgelir kanaatindeyim. Bu bir. 

ikincisi; komisyon buraya bir hüküm koysa 
daha iyi olur, kanaatindeyim. Şöyle ki, arz ettim, 
şahıs iki defa suç işlemiş olabilir, tehevvüren 
elinden bir kaza çıkmış olabilir, hem de hafif 
bir tokat, ikinci defa vurulan bir tokat olabilir. 
Bunu şimdi diğer bâzı suçlar gibi itiyadi suç 
halinde kabul etmek de doğru değildir. Binaen
aleyh, şu tekerrür hükmünü kabul ederken 
«itiyadedinmiş» veyahut da «meslek edinmiş» 
tâbirleri yerine hiç olmazsa «üç defa suç işle
mek» gibi bir kayıt koysak, değil mi? Bir şahıs 
bu defa tokat atar, bu âdi bir cürümdür. Hattâ 
hâkim para cezası da vermiyebilir. «veya» der 
456 ncı maddenin son fıkrasında, veya tabiriyle 
para cezası verir ya hapis verir veya para ce- | 
zası der. Bu alelade bir tokattır. Aradan bir se
ne geçti. Bu tokat atma suçunun müruruzamanı 
beş senedir. Bir iki sene sonra yine bir tokat 
daha atmış olabilir. Bu da mutlak tekerrür ola- j 
cak, itiyadedinmiş gibi şahıslar arasında tatbi- i 
kat yapacak ve bundan istifade edemiyecektir. j 
Binaenaleyh, hiç olmazsa bunu bir kayıt koya- ! 
rak, «üç defa işlemiş olanla» gibi bir şey olur mu, ! 
olmaz mı? Komisyon bunu düşünürse mesele I 
kalmaz. Hürmetlerimle. ı 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre kifayet önergesini oya sunmıyacağım. 

Şimdi komisyonun tashih ettiği yeni şekliyle 
yeni 9 ncu maddeyi bir kere daha okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Serd edilen mütalâalar muvacehesinde Sayın 

Ankara Milletvekili ihsan Köknel'in önergesi 
aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır. 

Arz olunur. 
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Madde 9. — Aynı cins suçtan mahkûm olan

lar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi meslek veya 
maişet vasıtası haline getirenler, bu kanunun 
1 nci maddesinin 6 ncı bendi hükümlerinden 
faydalanamazlar. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Her türlü ihtilâfı orta
dan kaldırmak sadedinde, mukayyit mükerrir 
terimi yerine, aynı cins suçtan mahkûm edilmiş 
olanlar, terimini koyalım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün tasrih 
ettiği ve.okunmuş olan bu yeni şekilde verilmiş 
olan önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz bu metni yeni 9 ncu 
madde olarak oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Okunmuş olan maddeyi 10 ncu 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Okunmuş-olan maddeyi 11 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının katiyen kabulünden evvel komis
yonca tebarüz ettirilen ve tashih edilmesi icab-
eden bir nokta vardır. Bu, 6 ncı maddede «bu 
kanun hükümleri disiplin yönünden yapılan tu
tuklamalar ve alman tedbirlere uygulanamaz» 
şeklinde kabul edilmiş olan metindir. Son keli
mesinin «uygulanmaz» olarak kabulü istenmek
tedir. 

Bu «uygulanmaz» şeklinde yapılan tashihli 
metni oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
ve yeni madde, «Bu kanun hükümleri disiplin 
yönünden yapılan tutuklamalara ve alman ted
birlere uygulanmaz» şeklinde kabul edilmiştir. 

GEçict KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — içtüzüğün 169 ncu mad
desi gereğince yapılması gereken bir diğer tadil 
hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. Tümü hakkında mı? 
GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Evet. Efendim, komisyo
nun verdiği bir takrir üzerine yabancı tâbiiyet
teki şahıslar için mütekabiliyet hükmünün kabu
lüne dair madde, 8 nci madde olmuştur. Bilâ-
hara Sayın Köknel'in önergesinde teklif ettiği 
madde şimdi 9 ncu madde oldu. Halbuki, kanun 
tekniği ve terkibi bakımından, Sayın Köknel'in 
önergesi üzerine tedvin edilen maddenin 8 nci, 
fakat yabancıların hukukuna mütaallik olan 
maddenin 9 ncu madde olması daha doğru ola
caktır. içtüzüğün, 109 ncu maddesinin verdiği 
imkâna istinaden bu hususta bir takrir vermiş 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Verilmiş olan takriri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca 8 nci 

ve 9 ncu maddelerin yerlerinin değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

8 . 10 . 1963 O : 1 
BAŞKAN -*• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. («Hayırlı olsun» sesleri) 

Daha evvel oyunuza arz edilmiş olan; Anka
ra Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylaması neticesini okutuyorum : 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına verilen oy sayısı 210, 
kabul 208, ret 1, çekinser 1 dir. Nisap hâsıl ol
madığından yarınki birleşimde yeniden oylana
caktır. 

Vakit geçtiğinden 9 Ekim 1963 günü T. B. M. 
M. Birleşiminden sonra toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa t i : 17,40 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanuna verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur/ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

" Kemal Sarıibrahimoğlu 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Eeevit 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Abdüilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 206 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 233 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

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

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ö'ktten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
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IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı ö'ktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

M. Meclisi B : 149 
KONYA 

irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

8 . 10 . 1963 O : 1 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
NİĞDE 

Asını Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

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

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Osrean Şahinoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddeden] 
ÇORUM 

ihsan Tombuş 

[Çekinser] 

IÇJÜL 
İhsan önal 
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[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan • 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu (I.) 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken (t.) 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (t.) 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy (I.) 
Cevdet Perin (î.) 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra (I.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli (I.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bügin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat (1.) 
Ali thsan Göğüs 
Hüseyin Inıcioğlu (I.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet S i m Hocaoğlu 
Sekip İnal (1.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu (1.) 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak (1.) 
Tahsin Demiray (1.) 
Ömer Zekâi Dorman 

Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
do 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren (1.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (I.) 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu (I.) 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı (î.) 
Kadircan ıKaf'lı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faruk SüJkan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen (t.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurattin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

M. Meclisi B : 149 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan (I.) 

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

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer (I.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Ali can (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

8 . 10 . 1963 O : 1 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (I.) 
Reşit önder 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza U'lusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
(I.) 
Sabri Kılıç (I.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentas (t. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Escngin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzuruım 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
ı 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

.1 

Yekûn 
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Donem : 1 ğf% / 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 4 ( > 4 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/554, C. Senatosu 1/308) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 315) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 . 10 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2839 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Dgi : 2 . 10 . 1963 gün ve 1/554 - 56 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 3 . 10 . 1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not :. 

Açık oy neticesi : (109) 
Kabul : 107 
Ret : 1 
Çekinser 1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu , 4 . 10 . 1963 

Esas No. : 1/554; C. 8. 1/308 
No. : 287 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 10 . 1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde Sağlık Bilimleri, Hemşi
relik Yüksek Okulu» başlığı altındaki tertiplerin «Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» 
şeklinde değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ KIRKDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

8 . 10 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

fto 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'm vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/718) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında" ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) f;f 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'? 
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna daü" 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614^ 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğluftî 
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan NazmD 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba>( 
kanlarından sözlü sorusu (6/615) *n 

10. — Edime Milletvekili Fahir GiritlioğluA-fc 
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer) 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) m 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un^ 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulajar 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cer$î>T 
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanınv 
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın^. 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti t a r g 
fmdan ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldp-^ 
güne dair, Dışişleri Bakanından sözlü 3orusu, 
(6/618) 

İŞ. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde* 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Bakk
amdan sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in,' 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak b a £ | 
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) V 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi tnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne, 
dair. Başbakandan sözlü sorusu (6/621) r r , 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 



olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat, odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından süslü sorusu 
Z6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Binan mmtakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ısdahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tana ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
in, pilot bölere olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından -özlü sorusu 
(6/627) 

' 22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
lebebiyle kaç ölüm tesbit 'edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
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affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı golünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu. araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu 'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin TTzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına flair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol-



madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

37. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'm, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 hcı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basm Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil eclüen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çeldi mesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya, Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü aorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin^ 
de yer üstü veya yenltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmeciğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu '6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu/nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın Hân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daM işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve gporcularm durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'tu*, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Aras'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas-



raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
banından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

59. — Bilecik Milletrekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halifl Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım re Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

67. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, m akına ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

&S. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabeleriiMn yapılıp yapılmadığına 

4 — 
i dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmaîınmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma, tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çaınlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim İmiraalı-
, oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata U7gnn bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

76. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü jorusu (6/685) 

| 78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'-
j un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı-
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lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair | 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (9/686) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) I 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin I 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya- I 
pumasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) I 

84. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi- I 
mize yaptığı propagandayı Önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde- | 
ki durumuna dair Adalet Bakanından gözlü so
rusu (6/695) 

88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ- | 

de İlinde büyük zarara sebebiyet veren doİu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardın! yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile H ' Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü ao-
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi vt 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekilli Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) , 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -



Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
îmar ve îskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sö^lü so
rusu. (6/708) 

101. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunuri tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirza-
lıoğlu'nun, Devflet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

104. — Trabson Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

106. -— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

107. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kasası dâhilinde mevcut Ziga 
.hamamlarının modern bir kaplıca haline, geti-
rilmesina dair İmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

112. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 

__ dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 
113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

114. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

116. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğju'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

118. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

119. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

120. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

121. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, IVÇil-



İet Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

122. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

123. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

124. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

125. -T- İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/544) 
(S. Sayısı: 457) [Dağıtma tarihi : 27. 9 .1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili FaMh Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarsı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 

Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı t 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve £dana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 17 .8.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit. Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek* 
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 .1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Ferinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'in, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 
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5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım

cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
; |hsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
İPirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev-
şat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 

/Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 

'ex kanım teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/138, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 . 1983] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (O) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, îç-

dşleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 
• 7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
,43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme-
;sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
•fÖzel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
^Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim 
oğln ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
r-ıacl̂ -J e!:..inmesine dair kanun teklifi ve Ma

liye ve Plân Komisyonları raporları (â/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde* 
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

14. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. T— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 



önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 19G3] 

18. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19 Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di 
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı karann Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı: 407) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı-
sı :408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları "(M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1983 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 



Kararın Genel Kurulda görüşülmesine/ dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57, G. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kumlunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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I raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 

(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 
36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan-' 

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili ,Coşkun Kırca'nm,, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihim 20 ; 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun fKırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel* Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 

I sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
I dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
I raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
I (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 
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42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
iair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
îaporlan (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(3. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Kahna Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
196£ tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayıl: Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporhn, (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma.tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyona Genel Kurulunun- 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın CS-ensl Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyoıuı rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İh^an Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] -

48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ye Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C; Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. —- Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 .1963] 



§4. — Öumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı , 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşınm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi haklanda kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan j 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu- j 
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının | 
değiştirilmesi haklanda kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. I 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] | 

59. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya 
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük VJ 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporla'i 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'ran, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine vi bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu îstan&ul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Damıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
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görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Şa
yia : 435) [Dağıtma tarihi : 24.9 .1963] 

V 
LKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A , ÎKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lamasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

< 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsinün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
deıpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö-
zümesi hususunda Divanın yargı hakkını ön-
ceten tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
manız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uatılınasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
vı Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sıvısı: 226) TBirinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rın kabule yetkili makamların yetkilerinin ge-
rişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
•e Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
korları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö-
raşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
İriroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 

1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğhı Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpakli'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Ösmaaoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6.1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri .komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşıUKU yardımlaşma-
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ya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasans: ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci- görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân kornişonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi . 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BÎRÎÎTCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarm ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/997) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesini;i kaMınlmasma dair kamın teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (3/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1953] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun Ir&kınduğuna dair kanım tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. •Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1363] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 .1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

6. — Karacabey İlçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

X 7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ki
raca ve İzmir Milletvekili, Mustafa Uyar'm, Tes
cil ı edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğ;,n 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219,. 2/237, 2/238, 2/263) (S. Şan
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

S. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 14, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sat-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recp 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkınla 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu a-
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi: 
18 . 6 .1963] 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun S 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafımı 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalö 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adale; 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanım tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 .6 .1963] 
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13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun .tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
lan (1/311) (S, Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 .1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

16. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi !: 26 . 6 .1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu rapora 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma sarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Eolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

-21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili îlhaıni Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, koy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasma dair kanun ta-

. şansı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına, dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile, Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonlan raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykın hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de-
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ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 14İ2 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümsti arasında yapılan Andlasmay> 

ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

37. — İmar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar 
ve îskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
U.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 'in> 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattia 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Patime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılmışı 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da. 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 43. — Aydın Mil-etvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

44. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/45/) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . B . 1963] 

46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
386) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .1963] 

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demirin, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 

üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 378) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 -. 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

53. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve tmar ve iskân, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 .9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş-

I 
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leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasansına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20. 9 .1963] 

X 60. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan îttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet, 
şartı hakkında, Türkiye.Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanım tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-

lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 65. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

66. — Bina kiralan hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458) [Dağıt
ma tarihi : 1.10 .1963] 

67. — istanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Saraıaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 , 1963] 

68. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963] 

(Yüz Kırkdokuzuncu Birleşim) 




