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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler; 
Tarım Bakanı Turan Şahinin, tütün alım - sa

tımı konusunda ve tütün piyasasının açılması 
ile ilgili olarak Muğla Milletvekili Adnan Akar
ca'ya .verdiği cevabı tamamlayıcı bir konuşma 
yaptı. 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, 
Türk Parlâmentosundan son Kıbrıs olaylarının 
neticelerini yerinde görmek üzere gidenler adına 
yaptığı açıklamaya bilgi edinildi. 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, İçişleri 
Komisyonundan çekildiği ve 

Sanayi Komisyonu Başkanı Kudret Mavitan'-
m, Alâmeti Farika Nizamnamesine bâzı mad
deler eklenmesine dair 'kanun teklifinin komis
yondaki görüşmelerinin bir ay süre ile gecikti
rilmesine karar verilmiş olduğu hakkındaki 
önergeleri okunarak bilgiye sunuldu. 

Ticaret ve Sanayi Bakanlarının; Petrol Ofis 
Anonim Ortaklığı adlı Ibir petrol dağıtım ve satış 
teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun tasarısı
nın, bir an önce kanunlaşması için, havale 
edilmiş olduğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından üçer üye seçilerek kurulacak 

bir Geçici Komisyonda görüşülmesini teklif eden 
önergesi oya sunularak reddolundu. 

Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar'm, 
20 - 21 Mayıs olaylarının bastırılması sırasında 
şehit olan veya yaralanan subay ve erlerimizin 
ailelerine Devletçe yardım edilmesi ımaksadiyle 
hazırlanan kanun tasarısının, protokola alına
rak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkın
daki önergesi kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve 
orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki 
kanun tasarısı ve bu konu ile ilgili tekliflerin 
tümü kabul edildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının tümü üze
rinde bir süre daha görüşüldü. 

4 Şubat 1964 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere (Saat 18.15 de Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli îsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Askerî Garnizonların içme ve kullan

ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/649) (imar ve iskân, Bayındırlık ve İçişleri 
komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C, Senatosu ve Kanma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/63$ 5 
0. Senatosu 1/378) (Gündeme) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 576; C. Senatosu S. Sayısı : 395) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum, 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. 

Sayın üyeler anahtarları çevirip kabul düğme
sine lütfen bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
295 sayın üye ile çoğunluğumuz vardır, mü

zakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Kıb 
rıs olayları ve meseleleri ile Hükümetin bu ko
nuda takibettiği ve edeceği politika hususların
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/7) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs olayları ve meseleleriyle Hükümetin 

bu konuda takibettiği ve takibedeceği politika 

hususlarında Millet Meclisinde bir genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündeme 
alınıp alınmaması hususunun müzakeresi için ya
rınki birleşim gündemine alınacaktır. 

Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere ge
çiyoruz, 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/740) (S. Sayısı: 560) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu lütfen yerini 
alsın. 2 nci görüşmesini yaptığımız bu işin tümü 
üzerinde görüşme yapılamayacağından birinci 
maddesini okutuyorum; 

(1) 560 S. Sayılı Basmayazı 28,1.1964 tarihli 
42 nci Birleşiminin sonundadır. 

Tailât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine, 
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmemesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Dairesi
nin Esas No.- 963/2171, Karar No: 963/998 sayı-
lı ve 31. 10 . 1963 tarihli ilâmiyle kesinleşen, An
kara Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı 1 Nu
maralı Askerî Mahkemesi tarafından Esas No: 
963/1, Karar No: 963/1 sayılı ve 5 Eylül 1963 
tarihli hükmü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 
maddesi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edil
miş bulunan; 

a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Neciboğlu, 
1333 yılında Söğüt'te, Gülizar'dan doğma, Istan-

— 254 — 
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bul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı hane 
No: 31, cilt No: 10, sayfa No: 138 de kayıtlı, 
evli, 2 çocuklu, Ankara Namıkkemal Mahallesi Sü
mer sokağı No: 42/1 de mukim Talât Aydemir, 
(Emekli Kurmay Albay), 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğlu, 
1338 yılında Hal ime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfusunda, ha
ne No: 24, cilt No: 16, sayfa No: 11 de kayıt
lı, evli, üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No: 38 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmay Yarbay), 

e) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmetoğlu, 
1332 yılında, Konya Ereğli'sinde Halime'den doğ
ma, Kütahya Simav kazası Cuma mahallesi hane 
No: 225, cilt No: 191 de kayıtlı, evli, dört ço
cuklu Ankara Emekli Subay Evleri 2 nci Cadde 
No: 23/2 de oturur Fethi Gürcan, (Emekli Sü
vari Binbaşı), 

d) Nüfus ve ilânı kaydına göre İnsanoğlu 
1932 yılında, Üvile'den doğma, İstanbul - Şişli 
Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, hane No: 
8, cilt No: 10, sayfa No: 77 de kayıtlı Anka
ra - Kurtuluş Cevher sokak No: 20/12 de mukim 
Erol Dinçer (Emekli Üsteğmen). 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmemesine karar verilmiş
tir. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresini yaptığımız 
bu teklifte önerge sahiplerinden söz istiyenlere sı
rası ile söz vereceğim, önerge1 sahiplerinden söz 
istiyenler lütfen isimlerini lütfen kaydettirsin
ler. 

Sayın Zekâi Dorman ve Sayın Cevad Odyak-
maz'm isimleri kaydedilmiştir. İkinci müzakerede 
sadece verilmiş önergede isimleri bulunanlar söz 
isiyeceklerdir. 

Sayın İhsan Kabadayı, verilmiş önergeniz var 

mı? 
İHSAN KABADAYİ (Konya) 

yorum. 
Şimdi veri-

BAŞKAN —• Şimdi veriyorsunuz ve söz de is
tiyor musunuz!.. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz isti-

yen arkadaşlarımıza söz vermeden evvel bize in
tikal etmiş önergelerde münferit ve müşterek olan 
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hususların yanında ayrıca maddenin fıkra fıkra 
müzakeresini istiyen bir önerge daha vardır. Ev
velâ bu önergeyi okutup oylarınıza sunacağım. 
Bu önerge başka bir hususu da ihtiva ettiğinden 
sadece ayrı ayrı oya müracaat olunmasını istiyen 
önergenin bu fıkrası okunacaktır : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümlülerden herbiri hakkında ayrı ayrı 

oya müracaat edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ankara İstanbul 

O. Bölükbaşı ö. Z. Dorman 
Yozgat 

1. H. Akdoğan 

BAŞKAN — önergede ayrı ayrı müzakere 
değil, fakat ayrı ayrı oya konulma hususu talebe-
dilmiştir. Yine madde tümü itibariyle müzakere 
olacaktır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Vuzuh hâsıl olmamıştır. 
Tekrar oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Zekâi Dorman, buyurunuz. 
ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri, zamanı
mızda ceza; iptidai bir kin ve hınç alma duygu
sunun tatmin vasıtası olarak düşünülmemekte
dir. Mensubu olmakla iftihar duyduğumuz me
deni âlemin de telâkkisi budur. 

Ceza verme hakkını meşru kılan tek sebep, 
içtimai fayda düşüncesidir. Bugün ölüme gönde
receğimiz insanlar hakkında hüküm verirken, bu 
ölçülere ve vicdanımıza uymak suretiyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Bunun dışında tabi olacağımız her mülâha
za, hele hissî ve indî mülâhaza bizi Allah'ın ve 
kulun nazarında günahkâr sayacaktır. 

Af zaferin zekâtıdır diyen bir inanışın ve 
mânevi âlemin mensubu olduğumuzu unutma
malıyız. 

20 - 21 Mayıs olayları hangi şartlar altında 
vukubulmuştur? İdam cezalarının infazında içti
mai bir fayda var mıdır? Bunları düşünmek, bizi 
doğru hükme sevk edecek ilk faktördür. 

Türkiye'de, her mânasiyle yerleşmiş bir ni
zam içinde mi silâha sarılanların hareketiyle 
karşı karşıyayız? Eğer böyle olsaydı, malhkûm 
edilenler hakkında hükmümüzün sert olması, bel
ki bir dereceye kadar mazur ve haklı görülebilir
di. 20 - 21 Mayıs olayları, bu gidişin sonu ne 
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olacak? Endişesinin ve ıstırabının vicdanlarda 
düğümlendiği bir merhalede vukubulmuştur. 

tasvibetmemekle beraber, bu yola sapanların 
hareketlerini, bu gerçeklerin aydınlığında ve 
alacağımız kararların sosyal neticeleri bakımın
dan mütalâa etmek durumundayız. 

Muhterem arkadaşlar : 
Büyük Millet Meclisine vücut veren 1961 se

çimlerinden bugüne kadar cereyan eden hâdise
leri ve geçtiğimiz dar geçitleri hatırlayacak olur
sak, tasvibetmediğimiz bu nevi tehlikeli hareket
lere, malûm siyasi atmosfer içinde girişenler hak
kında vereceğimiz hüküm, adalet ve itidal duy
gularına kanaatimizce daha uygun düşecektir. 

Daha evvel, bu dar geçitleri hangi müşküller
le aştığımızı ve buna bağlı hâdiseleri nasıl bir 
itidal ve müsamaha duygusiyle karşıladığımızı 
düşünecek olursak, bugün ölümlerine hükmede
ceğimiz insanlar hakkında hırslı ve mütassıp dav
ranmaktan niçin uzak kalmamız gerektiğim da
ha kolay takdir ederiz. 

Arkadaşlar, 
20 - 21 Mayıs failleri hakkında ölüm cezası

nın infazı, bu cemiyete hiçbir fayda sağlamiya-
caktır. 

İnfazlar hiçbir meseleyi halletmiyecektir. Ak
sine olarak, esasen kin ve intikam duygulariyle 
meşbu bulunan içtimai bünyeye, yeni kin ve in
tikam zehirleri saçacaktır. Yeni bir içtimai kan 
dâvası ortaya koyacaktır. Üstelik, siyasi mah
kûmlar hakkında ölüm cezası verilmemesi yolun
daki medeni ve insani ve asrımıza rhâkim olan 
düşünceye de aykırı düşecek ve unutulmaya 
mahkûm insanları bir efsane mevzuu yapabile
cektir. 

İdamların, bir ibreti müessire olacağı düşün
cesi, geçmişi bilenler için, sadece ham bir ha
yal olmaktan ibaret kalacaktır. 

Bu itibarla, 20 - 21 Mayıs olayları failleri
nin ölüm. cezalarının infaz edilmemesinde cemi
yet için zarar yok, fayda vardır. 

Bu mülâhazalarla, ölüm cezalarının infaz 
edilmemesi yolundaki önergemizin kabulünü, Yü
ce Meclisin şefkat ve atıfet duygusuna arz ve 
rica ederiz, 

BAŞKAN — Sayın Cevaıd Odyakımaız, 
CEVAD O D Y A K M A Z (Sivas) — Çolk muh-

'tereini arkadaşlıarum, sözlerime başlamadan ev
vel iküı hususu hiUhasisaı teslbit etmek Merim : 

Birincisi; ne olursa olsun meşru Hüküım'eite 

4 . 2 . 1964 O : 1 
karşı bir ayaklanmayı hi'rjbir şekilde taısvibötıme-
•diğiimi ve demokratik niızıaımı sonuna kadar şah
san inandığım bir rejim olarak müdafaa edece
ğimi belirtmek isterim Binaenaleyh burada ölüm 
cezasının çoMirilmcmeisi hususundaki sözlerim 
hiçbir zaman 20 - 21 Mayıs harekc'tlerkıi tıasvi-
batıtiğim için değil, doğrudan doğruya ölüm ce
zalarına taraftar olmadığımı içindir. 

ikincisi de; mahkeme tarafından verilmiş 
olan hükmün tamamen kanuna ve usule uygun 
(olarak verildiğidir. Hiçbir adlî halta yoktur. 
Gerek bidayet mahkemetsii1, gerek Yargıtay tara
fında! verilmiş olan karar ve hükümler tamamen 
Usul ve kanuna uygundur. Bu balkımdan da 
söylenecek her hangi bir husus yoktur. O halde 
üzerinde asıl durmak istediğimiz mesele bugün 
(bu ölüm cezalarının yerine getirilmesinde Tür
kiye'miz için, cemiyetimiz için bir fayda bulu
nup bulunmadığıdır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, ölüm cezası, suç 
işliyen kimsenin hayatının kalesi suretiyle tec-
ziyösidir. Niçin (böyle bir cezaya lüzum görülür? 
Bu cezaya mâruz kalanlardan ziyade, cemiyet 
bakımından bu cezanın arız ettiği ehemmiyet 
üzerinde durulur. Çünkü cezaya mâruz kalan 
ölmek suretiyle artık ne ıislaflı olmak, ne bun
dan mültenıebbdlh olmak .gilb'i bir gayesi kalma-
mıişıtır. Şu halde ölüm cezaisi; cezıaya mâruz 
kalandan ziyade asıl cemiyeitte bulunanları, 
cemiyeti alâkadar eden bir cezadır. Ne bakum-
'dan alâkadar eder? «İbret vericidir, 'korkutucu
dur, suçları işlemek bakımından düşündürücü
dür.» derler. Binaenaleyh, her hangi bir kim
se bir suçu işliyeeeği zaman düşünür, ben bu 
suçu işlersem ölüm cezasına nlâtuz kalırım, o 
halde işlemiyeyim, der. Arkadaşlar, hakikaten 
Ölüm cezaisi ibret verici, korkutucu bir rol oy
namış mıdır, oyamamış mıdır? Tarihe bakınız. 
ölüm cezalarında bugünkü insani infaz şekli 
dediğimk şekiller yanında vahşiyane bulduğu
muz birçok infaz şekilleri geçmiştir. Meselâ 
ıkaızığa oturtmak, .meselâ çengele vurmak, me
selâ reometmek, çarımiha germek gibi.. Bütün 
bu ağır infaz şekilleri karşısında ölüm cezası
nın bugün bu derecede vahşiyane bulduğumuz 
ağır infa^ şekilleri karşısında dahi yine cemi
yette bu suçları işliyenler çıkmıştır. O halde 
ölüm cezasının korkutucu olmak gibi bir vaısfı 
yoktur. Hele şimdi üzerinde konuştuğumuz suç 
bakımımdan, yani ihtilâldi, isyandı, buma te-
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ştlbfbüsitü, bunun gübi suçlar bakımından kor
kutucu bir M oynıyacağını zannediyorsak bu 
tamamen safdillik olur. İşte bugünün Orta -
Anuerikaıteı, Cenubi - Amerika'sı, Orta - Şark'ı, 
yeni uyanan Afrika'sı... Bütün bunlar görülü
yor, mütemadiyen bu hareketler 'birbirini ta-
kilbetımektedir. Cezanın bütün şiddetine, âkılbe-
tin, bütün fecaatine rağmen kuvvetle iktidarı 
elde edeceğini sananlar ve yafhut cemiyet şart
larının şu veya 'bu şekilde bu harekete girişecek-
lero destek olacağı ümidi uyandığı anda daima 
'bu harekete kalkışan kimseler çıkacaktır. Ve 
bunlar ö.nlenememektedir. Binaenaleyfh, ölüm 
cezası hiiçjbir şekillide şu veya bu korkutucu te
sir bırakmamaktadır. llbret verici bir tesiri mi 
var? Hayır arkadaşlar, İngiltere'de Parlâmen-
toya sunulan bir raporda 167 ölüm mahkûmun
dan 121 inin daha evvel başkaları ölüm cezaisi
ne çarptırılırken haızır bulunduklarım ortaya 
koymuştur. Yani 167 ölüm mahkûmundan T21 i 
daiha evvel başkasının idam edildiğini görımüış, 
seyretmiştir. Buna rağmen ölüm cezasını ge
rektiren suçu işlemiştir. 

Arkadaşlar, 167 de 121 munzam bir rakam
dır. Şu halde bu ceza korkutacağı yerde insanı 
kendisine alıştırmaktan, ibret vereceği yerde in
san ruhunda yarattığı nksülamelle adeta kendi
sine çekmektedir. 

Bilhassa ibret verici bir tarafı olmadığına gü
re ölüm cezasının cemiyet için getireceği fayda
lar olup olmadığı üzerinde durmak lâzımdır. 
Âdi suçlar yanında bilhassa siyasi suçlar için 
bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar 
tarihi tetkik ediniz, hattâ Türkiye'nin yakın ta
rihini tetkik ediniz görürsünüz ki, ölüm cezaları 
cemiyette arzu ettiğimiz huzur ve sükûnu getir
mek yerine aksine çok büyük ayırıcı, bölücü ne
ticeler doğurmaktadır.. Çünkü âdi suçlarda ol
duğu gibi, siyasi suçlarda da ölüm cezası korkut
muyor. Aksine âdi suçlarda şedit cezaların do
ğurduğu aksülamellerin ferdîliği yanında, siyasi 
suçlardan dolayı tatbik edilen ölüm cezalarının 
yarattığı kitlevi aksülameller, cemiyette büyük 
huzursuzluklara sebebolmakta, kin ve intikam 
duygularını beslemek ve kamçılamak suretiyle 
o cemiyetin mensupları arasında giderilmez uçu
rumlar, bünyesinde onulmaz yaralar açmakta
dır. Arkadaşlar bundan başka Ölüm cezalan, 
hakkı olmıyan birçok kimseleri kahraman mer

tebesine de yükseltmektedir. Tarihte de misali 
vardır, yakın zamanımızda da misali var. Mese
lâ müstebit zalim, korkak Robespiyer şimdi ba
zılarınca hürriyetpcrver, cesur, kahraman bir 
kimse olarak tanınmaktadır. Eğer bu idam edil
meseydi, tarih ve lâyık olduğu yeri bulacaktı. 
îdam edilmiş olması cemiyette kendisine hakkı 
olmıyan bir mevki sağlamıştır. Arkadaşlar, ev
velce Refet Paşanın hâtıralarını okumuştum. 
Kendisine Vahdettin'in İngilizlerle temasta bu
lunduğu ve kaçmak üzere olduğu haber verili
yor. Ve buna mâni olması söyleniyor. Refet Pa
şa hatıratında; «Düşündüm, Vahdettin'in kaçma
sına mâni olmak isteseydim bu elimdeydi ve 
kaçmasını önliyebilirdim, yakalatırdım. Ne ya
pardım ?. Mahkemeye verirdim. Daha sonra idam 
edilirdi. Ama düşündüm ki, neticede elbette mev
cut iktidarın bir gün yıpranması mukadderdir. 
Bugünün zalimleri yarın mazlum, mağdur du
ruma düşerler ve kahraman olurlar. Onun için 
işi revişine bırakmayı tercih ettim. Çünkü bili
yordum ki, diyor millet kaçan hükümdarını aş
la affetmiyecektir. Hakikaten arkadaşlar Vah
dettin yakalansa, idam edilse idi her halde bâzı
ları indinde belki de kahraman olacaktı. Haksız 
olarak kahraman olacaktı. Bu memlekette, ya
kın tarihimizi tetkik ederseniz, şeriat istiyen 
oldu. Ama Osmanlı Hanedanını istiyen olduğu 
görülmemiştir. Çünkü bu hareket hiçbir zaman 
tasvibedilmedi. Demek ki, arkadaşlar ölen
ler hata işlemek imkânına sahibolmadığı 
için bilâhara kahraman olabiliyor. Ama ya-
şıyanlar , er geç hatasını öğrenerek ger
çek bir kahraman olmadığını ortaya koymak 
ve bunun anlaşılması imkânını sağlamak cemi
yet için mümkün olabiliyor. 

Şu halde arkadaşlar bir ölüm cezasının çekti
rilmesi, bilhassa siyasi suçlarda bizim düşünmek 
mecburiyetinde olduğumuz husus bugün Türki
ye için bunların cezasının çektirilmesinde bir 
fayda bulunup, bulunmadığıdır. Gerek siyasi ba
kımdan gerek içtimai bakımdan bendeniz demin 
arz ettiğim sebeplerle ne korkutma bakımından, 
ne ibret verme bakımından ne bugün içinde bu
lunduğumuz içtimai, ekonomik ve siyasi buhran
ların halline medar olması bakımından bir fay
da görmediğim için halen konuştuğumuz ölüm 
cezalarının çektirilmemesi kanaatindeyim. Bu 
maksatla bir de takrir vermiş bulunuyorum. 
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• Kaldı ki, Yüksek Meclis tarafından tatbik 

edilmekte olan bir usulsüzlüğe işareti de yerinde 
bulurum. Bu usulsüzlük de şudur 1 ]fer ölüm ce
zasına mahkûm olan kimse hakkında ayrı ayrı 
müzakere yapılması, o şahıs hakkında ölüm ce
zasının çcktirilmesine lüzum olup olmadığı hu
susunda ayrı ayrı konuşulması gere farken, gerek 
gecen defaki müzakerelerde, gerekse şimdi ma
alesef topu hakkında birden konuşma yapıyo
ruz. "Binaenaleyh, her bir ölüm cezasına çarptı
rılın ası gereken şahsın cezaların tatbikındeki 
şahsilik prensibinden ayrılıyoruz. TTerbirinin du
rumunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir. 

Temennim, kararınız ne şekilde tecelli eder
se'etsin her halde ve her halde Türkiyemiz için 
hayırlı olmasıdır. Bütün sözlerimin maksadı sa
dece ve sadece memleketimiz için hayırlı olabil
mesi endişesinden başka-bir şey değildir. 

FTepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN - •• Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Cevad Odyakmaz'ın konuşmalarının sonunda 
kendisine göre usulsüzlük addettiği hır hususa 
temas etmiş olımısı sebebiyle1 Kiyaset Divanı ola
rak görüşümüzü bildiriyoruz. 

Müzakerelerde bir usulsüzlük yoktur. Biz 
Adalet Komisyonundan gelmiş olan rapor üzerin
de müzakere yapıyoruz. Heyeti lTmunıiyedeıı ge
len teklif yine TTeyeti Umumiycce kabul edildiği 
takdirde madde madde müzakeresi de mümkün
dür. Nitekim İtiraz evvel madde madde oylan
masını kararınızla kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Bu itibarla usulsüzlük yoktur. 

Şimdi söz Sayın Hüseyin Ataman'in. Buyu
run efendim. 

MİLLBT PAttTÎSİ MBOLİS (ÎIÎlTPlT AOl-
N'A. nÜSKVİN ATAMAN (Ankara) --• Muhte
rem. arkadaşlar: kanunini birinci müzakeresinde 
konuşan arkadaşlarla, bugün konuşan arkadaşlar 
tarafından ölüm eczalarının infaz edilmemesi yo
lunda gerek memleketin içinde-bulunduğu sarf
lar, içtimai fayda mefhumu ve gerekse siya'.i suç
ların mahiyeti nazara, alınarak, ileri sürülen mü
talâalara tamamivle iştirak etmekteyiz. 

Bu itibarla onların temas ettiği noktalar üze
rinde durmıyacağız. Biz, başka bir noktaya temas 
ederek, adalet duygularınıza hitabedeeeğiz. Ya
şadığımız asra hâkim olan adalet, kaidelerinden 
birisini hatırlatmak isteriz. Bu kaide sudur; 

Bir masumu mahkûm etmekten, ise, bin suç
lunun cemiyet içinde yaşaması evlâdır. Şüphe 
halinde daima sanığın lehine hareket edilir. 

Biz, vicdanlarınızın, da tasvibedeceğinden 
emin. bulunduğumuz bu kaidelerin ışığı altında, 
ölüme mahkûm 'edilen Osman Deniz hakkında 
mâruzâtta, bulunacağız ve sizi vebali çok ağır olan 
bir karara varmaktan uzak kalmaya davet ede
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Osman Deniz hakkında, verilen ölüm cezasını 

tetkik eden Askerî Yargıtay, kararını ekseriyetle 
almıştır. 

Beş hâkimden ibaret bulunan alâkalı Yargı
tay Dairesi, bu kararı iki muhalifi1 karşı üç. oyla 
almıştır. Dairenin Başkanı ile bir üyesi, ölüm ka
rarının tasdikine muhalif kalmışlardır. 

Dosyayı bütün 1e form atiyle inceli yen hâkim
ler arasında, ölüm cezasını tasvip mevzuunda bir 
ihtilâf vardır; bir kelime ile ortada bir şüphe 
hali vardır. Üç üyenin ölüme müstahak gördü
ğünü, alâkalı daire başkam dâhil iki üye, ölüme 
müstahak görmemektedir. 

Şüplı-1 halindt1 ise, sanığın lehim1 hareket edil
mesi bir adalet kaidesi d ir. 

Bir hükme varabilmek için, mahkemede ekse
riyetin gö'-'üşüne ve kanaatine uymak bir zaru
rettir. Ölüm cezalarının infazına karar ATcreeek 
Yüksek Meclis için ise, mademki hâkimlerin ek
seriyeti böyle hükmetmiştir. Buna uymak lâzım
dır, diyen bir vicdan, ve adalet kaidesi yoktur. 

Ortala, bir adlî hata bulunduğuna, delâlet 
edilebilecek emareler olduğu zaman, telâfisi im
kânsız bir ölüm cezalının infazına müsaade et
memek, yüksek Meclis için vicdani bir vazife ol
malıdır. Bizzai, hâkimlerin ihtilâfa düştüğü şart
lara, rağmen bir kimseyi ölüme göndermek de ka
naatimce Yüksel: Meclisin ihtiyar edeceği bir yol 
olamaz. 

Osman Deniz için ölüm. cezasının infazına 
müsaade etmemenin bir mahzuru varsa, bu şüp
he lıaliıv rağmen onu ölüme göndermenin bin 
mahzuru vardır. Böyle bir vebali arkadaşlarımı
zın üzerlerine almıyacaklarından emin bulun
maktayız. Bu \ esile ile, tarihî bir hâdiseyi hafı
zalarınızda, canlandırmak isteriz. 

«Bir Fransız ağır ceza. mahkemesi hâkimleri 
jürinin hatası yüzünden haksız yovo, idam edilen 
bir s:anu;ı karsı irtikâholıman adaletsizliğin ıstı-
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rabiyle, yüz sene siyah elbise ile mahkemeye çık
mışlardır.» 

Şüphe halinde ölüm cezasının infazına müsa
ade ederek böyle bir vebali yüklenmiyeceğiz ka
naatiyle verdiğimiz değiştirgenin kabulünü arz 
ve rica ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım, benden evvel konuşan kıy
metli arkadaşlarım konunun önemi nisbotinde 
çeşitli cephelerine temas ettiler. Mesele malılûl 
olduğu için yüksek huzurunuzu fazla işgal et
mek istemiyorum. Bir hukukçu olarak evvelâ 
âdi suçla siyasi suç sınırının kesin şekilde ayrıl
ması gerekeceği kanaatindeyim. Birçok arkadaş
larımız âdi suçlulara ölüm cezası verilmesini tabiî 
buldukları içindir ki, bu tefriki yapmadan siyasi 
suçluların da aynı cezaya çarptırılmasının nor
mal kabul edilmesi gerekeceği kanaatindedirler. 
Bence bu tefrik yapıldığı takdirde bu kanaat 
tashih imkânını bulacaktır. Dünyanın '.her ye
rinde siyasi suçlular, âdi suçlulardan ayrı Ibir 
muameleye tâbi tutul muştur, ayrı 'bir hukukî 
esasa bağlanmıştır ve bu suçluların ölüm ceza
sına çarptırılmaması 'hususu, nazari ve tatbiki 
olarak, birçiok memleketler tarafından kabul 
edil m iştir. 

Bunun hikmeti sebebi şudur arkadaşlar: Bir 
âdi suçlu düşününüz igündemimi'zde bu uçlula
rın adedi pek çoktur'. Belki bira1/ sonra onlar
dan birkaçının da'ha huzurlarnırzda tezkeresi 
okunacak. Oylarınıza müracaat edilecek ve rey 
vereceksiniz. Bıı suçlular, cinaî suçlulardı1-. 
Bunların âdi suçlu olarak hukuki yönleri ce
miyette 'başkadır. Ve bu suçlular haklarım!;! 
ölüm cezası 'verilmiş olmasının tesiri itibariyle 
içtimai 'bünyede hududu mahduttur. N'iıha.vc' 
âdi bir kaatilin asılması cezasının yaratacağı 
tepki, tesir saikası muayyen bir çevrede kalır. 
ailesi çevresinde kalır, muihlti çevresinde kain-. 
Halbuki bir siyasi suçlu ha'kkmda 'ölüm cezası 
verdiğiniz zaman bunun tesir sahası çok geniş
tir, nereye kadar'gideceği bilinemez. Bu itibar
la cemiyetler sivasi suçlular 'hakkında ölüm ceza
sının verilmemesi tezini ortaya koyarken onla
rın içtimai bünyede ilerisi için, büyük tehlike
ler yarattığını, •huzursuzluklar yarattığını, yara
nın büyük .olduğunu kabul etmişler, bunun için 
ölüm cezasına taraftar olmamışlardı!-. 
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Şimdi tarihten misal veren arkadaşlarımızın 

misallerine bir misal de ben ilâve edeyim. 
Arkadaşlar eğer ingilizler Jeanne Darc'ı 

yakmamış olsalardı, zannediyorum ki, tarihte 
gördüğümüz bugünkü Jeanne Darc yaşamamış 
'olacaktı. 

(leçen celsede bir'başka konuya temas etmiş
tim. Bunlardan birisi de bu maznunlardan bil
icisini hakkında verilmiş olan kararların ekseri
yet kararı olması idi. Sayın komisyon sözcüsü 
arkadaşımız bizim bugünkü adlî sistemimizde 
ekseriyet karariyle ittifak kararı arasında bir 
fark mc'vcudolmadığma işaret ettiler. Nazari 
'bakımdan objektif 'hukuk ölçüleri içinde kendi
lerinin bu .görüşüne katılırım. Ancak ceza ölüm 
cezası, suçlu siyasi suçlu olduğuna göre mesele-, 
nin bir siyasi 'heyet önünde Ibıı tarzda bir pren
sibe bağlanması doğru olmaz. 

'Mesele şudur: Dosyayı tetkik eden Yargıtay 
Başkanı, üyeleri müzakere etmişlerdir, bir ka
rara varmışlardır. Ancak 'vardıkları bu karara 
eğer içlerinden birisi Ihele bu reis olursa, -celseyi 
sevk ve idare eden- ve yanında bir de âza bulu
nursa ve bunlar da açıkça muhalefet şerhi vererek 
«ölüm cezası infaz edilmemelidir, bir adlî hala 
olur, tashihi kabil olmaz, insan hayatının telâ
fisi kabil değildir» diye açıkça muhalefetlerini 
maddi delillere, dosya muhtevasına istinadettir-
mişlerse, onların vicdanında doğan bu ukdenin 
Yüce Heyetiniz tarafından dikkate alınması lâ
zımdır, ayrı bir muameleye ta'bi tutulması lü
zumludur. Ben bu kana a 11 e 'huzurunuzda konu
şuyorum. 

(Jeçen celse Sözlerimde bu noktaya temas et
tikten sonra, misal vermiştim. Bizdeki tatbikat 
bilhassa Yassı a d a. kararlarında, 1'-') şalhıs hak
kında 10 kişilik Divandaki bir azanın mulhale-
fe'i- etmesi sebebiyle ölüm cezasının infaz edil-
rımuesi Millî Birlik Komitesi tarafından kabul 
edilmiş ve infaz edilmemiştir, arkadaşlar. Tat-
bikalı böyledir, memlekette. Batıda bunun 
misalleri pide çoktur. Amerika'dan 'bir misal 
verdim. Amerika'da jüri ittifakla ölüm ceza
sına, karar vermemiş ise, âdi bir suçluya dahi 
ölüm cezası ini':'./. edilmemektedir. Binaen
aleyh bu mevzuun da dikkate alınması ve maz
nunların bu ölçüler içinde haklarında verilmiş 
(dan ölüm cezalarının, Anayasanın 04 ncü mad
desine göre yerine-, getirilmemesinde cemiyeti-
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mi/in atisi Ibakımmdan fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun ıSayın İhsan Kaba

dayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Talât ve arka
daşları hakkında mahkemenin vermiş olduğu 
karara hürmetkarım. Hâkim işlemiş oldukları 
suçları mevcut kanunlar muvacehesinde de
ğerlendirmiş, cezaları da yarini bulmuştur, bu 
yüzden hepiniz üzgünsünüz. Ancak ben öyle 
zannediyorum ki, ben hepinizden fazla üzgü
nüm. Talât Aydemir yetişegeldiğdm yüz yıllık 
ocağın Harbiye'nin itibarını, sevgisini sarsmış
tır. Birçok ocakların sönmesine, dert ve ıstı
rapların sathı vatanı kaplamasına s-öbebol-
muştur. Bu yüzdendir ki, hepinizden fazla 
kırgın, üzgün ve dargınım. Ancak, tarihi bi
len insanlar, bildiği devirleri de beraber ya-
şıyarak ömrünü uzatan insanlardır. Biz tari
he dönmek, gerilere doğru bakmak, gelecek ne
siller için iyi bir örnek vermek zorundayız. 
Şu celsede bizi seyreden tarih bizLeri imtihan 
etmektedir. Nefsimize hâkim, vicdanımıza esir 
olarak karar vermek zorundayız. , 

Türk milleti, en zalim düşmanlarını dahi af
fetmesini bilmiş, galip - mağlûp farkı bırak
mamış - tarihte ıbunun en iyi şekilde örnekle
rini vermiş bir millettir. Hattâ ve hattâ bunla
rın kumandanlarım kendi askerlerinin tahtı 
emniyetinde imparatorluğuna kadar gönder
mesini bilmiş insan bir millettir. Türk milletini 
iyice tetkik eder, demin söylediğim tarih öl
çülerinde incelerseniz, bu millet sadece pazu 
kuvvetiyle, kabadayısiyle, topuyla, tüfeğiyle 
yaşamış değildir. Bu milleti tarihin her 
devrinde bütün milletin en efendi, en 
genç ve dinç bir milleti kılan kuvvetinin 
başında merhametli, hamiyetli, fazileti, to
leransı gelir. Bunu lütfen kabul ediniz ve bu 
kuvvetleri, Türk Milletinin yaşayışında en belli 
başlı sebep ve faktör olmuştur ve tetkik edi
niz, ister cemiyet olsun, ister başarı olsun, ister 
millet olsun, isterse tarihin büyük bir kıy
meti olsun, büyüklüğü büyük yapan her kuv
vetin yanında af ve müsamaha vardır. Kâinatın, 
âlemlerin sahibi olan Allah'ın bile bin bir sıfa
tının yanında onu Allah eden, onu azizliğinde 
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en üstün mertebesine çıkaran kuvvetlerin başın
da G-afur ve Rahmetli sıfatı gelir. Gafur ve 
Rahmetli sıfatı, bütün günahları örtecek ve 
affedecek kadar zengindir. Bu yüzdendir ki, 
insanı Allah'a gidişte huzur ve selâmete götü
ren en büyük kuvvet af ve huzur yoludur. (Gü
rültüler.) 

Lütfen dinleyiniz beyler. Kürsü burası
dır, çıkar konuşursunuz. Ben burada, bu kür
süde kanaatlerimi söylüyorum. Vur, fakat dinle!. 
(Gürültüler.) 

Tanrının bir sıfatı da inanan kulları, inanan 
milletleri vasıtasiyle tecelli eder. Bu büyük 
milletin Yüce Meclisi olarak muhterem arka
daşlarımdan af istiyorum ve kendi namıma iste
miyorum ; yüzüm ak, alnım paktır Kılıçoğlu. Ek
sik, acımış, inciyen hiçbir tarafım da yoktur. 
Bu millet, evet... soygunculuk.... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen dinle
yiniz efendim. Konuşmanızı Heyeti Umumiyoye 
hitaben yapınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; istirham ediyorum, onları 
affediniz, çoluk çocuğuna bağışlayınız. Mev-
lâna ne güzel söylüyor : «insanoğlu için en 
büyük ceza, onu affetmektir.» însan için en bü
yük ceza affetm-ekmiş. Buna inanalım, af yollu 
ceza verelim. 

ölen insanlar, biliniz beyler, bir defa ölen 
insandır. Fakat korkan insan her gün ölen 
insandır, öyle zannediyorum, ki, görmedim 
malhkemelerini dalhi dinlemeye gitmedim, fa
kat bunlar idam cezasını yediği günden iti-
(haren, yalnız kendileri ıdeığil, çoluk çocuk-
ilariyle, aileleriyle ıher gün ölmek suretiyle 
korkuların en büyük delhşeti içerisinde, kor
kunçluğu içerisinde ölmektedirler. Talât... Ta
lât öldürmeye bile değmez, ceza vermeye Ibi-
le değmez. Tarihin Ihiejbir devrinde hiçjbir ih
tilâl lideri göremezsiniz ki, ordusunu bırakıp 
kaçsın. Tarihin hiçbir devrimde Talât gübi kü
çük, zayıf, sıska bir ihtilâl liderini görmek 
mümkün değildir... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Kabadayı, evvelâ din
leyin : Saym Kabadayı, şimdi malhkûmlarm 
ışah'sı ile ilgili olarak «küçüktür, büyüktür» ıgi-
foi ifadeleri lütfen kullanmayınız. Verldiğiniz 
ön eriğe üzerinde talebinizi mulhtevi konuş
maya devam ediniz lütfen. 
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ÎBBAN KABADAYI (Devamla) — Bunları 

idam ederseniz, acıyanları çoğaltacaksınız, ta
raftarlarını çoğaltacaksınız, af buyurun 'bun
ları bir nevi kahraman halline getireceksiniz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
takilbedelim. 

İHSAN .KABADAYI (Devamla) — Mezar 
taşında «Ey yolcu benim ölümüme acıma, şa
yet ben sağ olsa idim, sen ölecektin» diyen 
Mara, korkak bir ihtilâl lideri, ölümünden 
sonra kahraman 'olmuştur. Mezar taşında mey
dan okumuştur. (Buna da mezar taşında mey
dan okuma ıgücünü, cesaretini vereceksiniz. 
Ama affederseniz, zaten bir hiçtir, hiç olup gi
decektir. Sizler de inanın ki bu yolda en isa
betli işi yapmış olacaksınız. 

Bu millet demokrasiye inanmıştır, bu inan
cının karşısında Ibu ve Ibu zihniyetler, ordu-
siyle ve sizlerin inanciyle beraber daima kah
rolmaya, ölüme ımahkûmdur. Lütfen bunları 
affediniz. Affetmekle en isabetli yolu yapacak
sınız. Hiç olmazsa Yüksek Mahkemenin itti
fak ve ekseriyet esasım göz önüne alınız. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Giritlioğlu. Sayın Komisyon siz takdimen 
rai konuşmak istiyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZOÜİSÜ MEH
MET GÖKER (Kayseri) — Hayır efendim, Sa
yın Giritlioğlu konuşsun 'ondan sonra. 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Giritlioğlu. 
FAHİR GlRÎTLÎOÖLU (Edirne) — Pek de

ğerli arkadaşlarım, birinci görüşülmesi ya
pılan bir konu hakkında kanuşmadlğıma göre, 
ikinci .görüşülmesinde -usul hükümleri bakı
mından da konuşmamam ıgerelrirdi. Fakat 
bâzı hatalar yaptığımız kanaatindeyim. Bu 
itibarla ,gerek durumun tavzihini sağlamak ve 
ıgerekse esas yönden bir liki fküçük noktaya 
temas etmek bakımından huzurunuzu işjgal 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde bir 
hukukçu sıifatiyle «'ölüm cezaları şöyle fenadır, 
böyle fenadır, ölüm cezalarının infaz edil
memesi lâzımdır» şeklinde fikir yürütecek 
değilim. Aksi takdirde (gündemin ikinci mad
desinde Meclis olarak tezada düşeriz, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerde, fa-
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lân şahsın, falan şahsın ölüm cezaları vardır. 
Kanun siyasi suçlar için dahi ölüm cezası
nı kabul ettiğine 'göre, bunun üzerinde yapı
lacak bir münaikaşayı zait addederim. 

Muhterem arkadaşlarım; şahsan ben her 
dört hükümlünün ölüm cezalarının infaz edilme-
'meleri konusunda oy vermiş bir arkadaşınızım. 
Deminki mütalâam uimümi hatları itibariyle 
bir mütalâadır. Oy verişimdeki kanaat, mesele
nin özelliğine münhasır bir 'kanaatten ibaret
tir. Bu kanaatimi Yüksek Huzurunuzda et-
rafiyle izah etmek imkânını, meselenin birinci 
görüşülmesinde bulabilirdim. Bunu yapmamış 
bir kimseyim. Hâdisede bu dört hükümlünün 
lehinde söylenmesi gereken hususlar vardır. 
Hâdisede bu dört hükümlünün sebelbolduğu 
cemiyet huzursuzluğu ve cemiyet lehine söy
lenecek taraflar da vardır. Ve nihayet hâdise
de bu ^olaydan ölenler de vardır. Bu itibarla. 
şahsi kanaatimi muhafaza etmek suretiyle 
Sadece ioyumu atayım. Fakat, lelh'te ve aleylhıte 
muhterem arkadaşlarım karşısında etraflı bir 
fikir serdetmiyeyim demiştim. 

Muhterem arkadaşlarılm, şimdi oylamaların 
neticesinde zannımıca (bir hataya düşmüş bulu
nuyoruz. Bunu açıklamalk zorundayım. Çün
kü, mesele Cumhuriyet Senatosunca da öle 
alınacak bir meseledir. Ve siyasi tarih bakı
mından önemli bir hâdisedir. Anayasanın 
64 ncü maddesi hükümlerin tasdikinden bah
seder. Millet Meclisi bir mahkûmiyet kararını 
tasdik karşısında kaldığı takdirde, tasdik eder 
veya etmez. Anayasanın tarifi sadece bun
dan ibarettir, «infaz (Meclisin tasvibinden s'on-
ra olur» der. Şu halde (Büyük Millet Mecli
si tasdik etmediği takdirde infaz kabil de
ğildir. Muallâkta kalan bir ölüm cezası var 
demektir. 

Şahsi anlayışım odur ki ,muallâkta kalan 
ölüm cezası müebbet hapis demek değildir. Mu
allâkta kalan bir cezadır. Ve bir daha ki devre
nin ele alacağı bir konu olduğu yolunda geniş 
içtihatlar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, oylamanın sonunda 
Erol Dinçer hakkında Büyük Millet Meclisi ölüm 
cezasını tasdik etmedi. Komisyon maddeyi ge
ri aldı. ölüm cezasının infaz edilmemesi şeklin
de başlığı değiştirdi. Kanaatimce yepyeni bir 
hukukî statü ile karşı karşıya bulunuyoruz. Çün-
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kü, aynı oylama devresinde her dört hükümlü
nün müebbet hapse çevrilmesini kapsıyan bir af 
teklifi reddedilmiştir. Oylama sonunda Komis
yonun bu düzeltmesi bir nevi müebbet hapse mu
adil olmuş oluyor. Fakat Ceza Kanununda ce
zalar tarif ve tasrih edilmiştir. Bu tarif ve tas
rihler dışında, yepyeni bir hukukî statü yaratıl
mış bulunuyor. Cezanın infaz edilmemesi huku
ki statüsü kanaatimce Anayasanın 64 ncü mad
desi bakımından çok enterasan olan bu oylama
nın ve bu oylama ile ilgili Komisyonun yeni 
maddesi tedvin ediş şeklinin C. Senatosu tarafın
dan bâzı tashihlere uğraması mukadder olabilir. 
Formaliteler uğruna da esas ortadan kaybola
bilir. Beni kürsüye getiren budur. Edindiğim 
kanaat, bâzan öyle formaliteler vardır ki, bu 
formalitelerin heyecanı içerisinde Erol Dinçer 
hakkında verilmiş bulunan esasa taallûk eden ka
rar ikinci plâna itilmiş olabilir. 

Bu bakımdan Yüksek Meclisin dikkatini çek
mek lüzumunu hissederek huzurunuza geldim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Erol Dincer'in 
oylanması ile ilgili yine münakaşalı bir nokta 
vardır; mevcudun yarısının tezahür eden kanaati 
olmamıştır. Meclisteki mevcut şukadardır, müs
tenkif bu kadar, ölüm cezasının infaz edilmeme
sini istiyen bu kadar, ölüm cezasının infazını is-
tiyen bu kadardır. 

Bunlar öyle nis/betlerdir ki, hiçbirisi yarıdan 
bir fazla olmamıştır. Geçen Meclis zabıtları açık
tır. Bu da, yepyeni lehte ve aleyhte hukukî mü
nakaşalar yaratmaktadır. Bu münakaşaları ge-
çen haftadan bu yana çeşitli yerlerden bendeniz 
duymktayım. tnfaz edilirse veya edilmezse, ce
miyetimizde bu münakaşalar devam edecektir. 
Yüksek Komisyondan bu konunun da açıklanma
sını ve buna da Yüksek Meclisimizce bir hal ça
resi bulunmasını ayrıca istirham ederim. 

Bu arada pek değerli arkadaşlarıma, esasa 
tahakkuk etmek üzere bir, iki noktaya temas 
eden bâzı hususları açıklamayı da lüzumlu bul
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek hissiyatınız 
ve kanaatiniz üzerinde lehte ve aleyhte her han
gi bir tesir yapacağım endişesiyledir ki, beni 
birinci konuşmada karşınıza çıkartmadı. Ben bir 
meraklı, kişi sıfatiyle Mamak Mahkemesinde ce 
reyan eden dâva dosyasının tamamını ve bu da
va dosyasiyle ilgildi bütün evrakı kelime ve ke
lime okumuş bir kimseyim. Lehte söylenecek pek ) 
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çok söz vardır. Fakat aleyhte de söylenecek pek-
çok söz vardır. Bu lehte ve aleyhte aynı dere
cede söylenmesi mümkün olan bu sözleri, umu
mi bir yerde ifade ettiğim takdirde, nihayet 
ben bir açıklama memuru durumuna gelirim, 
şahsi kanaatimi söylemek ise mutlaka bir tarafı 
söylemeyi icabettireeektir. Adaletle hareket eden, 
düşünen bir insan olarak, bir tarafta cemiyetin 
tahribatını görüyorum, diğer tarafta hakikaten 
dört hükümlüyü tahrik eden siyasi ortamdaki 
anormalliği de görüyorum. Nitekim geçen top
lantıdaki bir konuşma dahi bu dört hükümlü
nün haklılık derecesini ortaya çıkartır. 

Cemiyet oturmadı, siyasi ortamdaki anormal
likler devam ediyor bu tahrikler buradan ileri 
gelmektedir. 

Dört hükümlü lehine bu noktaları detayla-
r.iyle açıklamak mümkündü. Bendeniz o tarafı 
veya btf tarafı iltizam eder şekilde konuştuğum 
takdirde belki bir haksızlığa, şahsi kanaatimle 
sebebiyet vereceğimi düşünerek sustum ve sa
dece dört tane kırmızı oy verdim. 

Muhterem arkadaşlarım, lâkin Erol Dinçer 
hakkında bir hususu açıklamıya mecburum: Le
hinde konuşan birkaç arkadaşım maalesef bu 
noktaya temas etmedi. Oylamada kanaatler te
reddüt içinde kaldı. Çünkü çekinser oy verenle
rin sayısı çok kabarıktı. 

Madde 1 : Erol Dinçer Hükümet darbesi te-
şebbü'siyle - ben ona ihtilâl kelimesini pek uydu-
ramıyorum, yakıştıramıyorum - Hükümet darbe
si teşcbbüsiyle peşinen olan hazırlıkların dışın
da bir adamdır. Hükümet darbesi teşebbüsü muh
telif vesilelerle ortaya konmuştur. Muhtelif ve
silelerle ortaya konan bu hükümet darbesi teşeb
büsünün birde fikrî yapısı vardır. Fikrî yapısı 
çok eskidir. 1960 yılında başlar. Erol Dincer'in 
bunlarla ilgisi yoktur. (Bütün dosya bu hakikati 
ortaya koymuştur. Talât Aydemir'in inandığı 
bir ,adam olarak Erol Dinçer 22 'Şubatta vazife 
almış bir genç. subaydır. Fikrî bakımdan rabıta
sı yoktur, bu bir. 

İkinci bir nokta, radyo evinde hakikaten ma
kûs gidişi düzelten müdahale, Ali Elverdi'nin 
radyodaki durumunu izah edişi ve meseleyi bü
tün memlekete açıklaması olmuştur. 

Ali Elverdi'nin bu imkâna kavuşması - bu da 
bugüne kadar meçhul kalan bir hakikat olduğu 
Vin huzurunuzda ifade ediyorum. - Rahmetli 
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merkez komutanı sayesinde ve bugün Ankara'da 
vazifeli inzibat subayları sayesinde olmuştur. 
tBu hakikati de Türk umumi efkârına açıklamak 
mecburiyetindeyim; 

Bu sırada Erol Dinçer tam bir mutavaat ha
linde ve..; 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu lütfen... Hu
kukî tahlillere değil; 

FAHÎR GİRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Mu
tavaat etmiş ve ondan sonra tekrar radyo evi 
isyan eden kuvvetlerin eline geçtiği zaman 
Erol Dinçer, Ali Elverdi'yi koruma gibi bir va
zifeyi almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha açık
lamak isterim; bizzat temyiz .mahkemesinde mu
halefet şerhi veren Albay Kemal Gökçe ile ko
nuşmak lüzumunu duydum. Hakikaten bir mu
halefet -şerhi verilmiş ve bu muhalefet şerhinde. 

'BAŞKAN — ıS'aym Giritlioğlu, meselenin 
mahkeme ile ilgili olan safahatına lütfen gitme
yiniz. 

FAHÎR GİRÎTDtOĞDU (Devamla) —Muh
terem arkadaşlarım, mahkeme hükmünü verdik
ten sonra, Anayasayı ihlâl eder bir taraf yok, 
mahkemenin tesiri ile ilgili değil. 

Muhterem arkadaşlarım, verilmiş malike.nie 
kararında dahi Erol Dinçer lehine tahfif edici, 
hafifletici sebepler olduğunu biç değilse azalar- . 
dan bir kısmı, iki kişi hissetmiş bulunmaktadır. 
Yüksek Meclisi bu hususta aydınlatmayı vazife 
bildim. Eğer hissiyatınızı rencide ettim ve ka
naatinize hürmetsizlikte bulunduysam özür di
ler saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET GÜKER (Kayseri) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, bir evvelki celsede birçok hususlar 
hakkında yapılan müzakereler kanunun ikinci 
(müzakeresinde aşağı-yukarı tekrarlandı. Son ko
nuşan hatip arkadaşımız, Anayasa ve tüzük ge
reğince esaslı gördüğüm bir hataya düştüğü için 
buna cevap vermekle başlıyorum. 

Arkadaşımız konuşmalarında, «Anayasanın 
64 ncü maddesi bu mahkeme ilâmlarının tasdi
kinden bahseder» dediler. 

Şimdi Anayasanın 64 ncü maddesini okuyo
rum. 

Türkiye (B. M. M. nin .görev ve yetkisi. 
A) «Kanun koymak, değiştirmek ve kaldır

mak, Devletin bütçe ve Kesin Hesap kanun tasa- | 
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rılarinı görüşmek, kabul etmek; para basılması
na, genel ve özel af ilânına, mahkemelerce ve
rilip kesinleşen ölüın cezalarının yeririe ğetiril-
ınesine karar vermek..;» 

Arkadaşlar; ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek başkadır, «mahkeme ilâıri-
•1 arını T. B. M. Meclisi tasdik eder» şeklindeki 
ibare tamâıiııiyİe başkadıf; 

Bu bakımdan çok kıymetli arkadaşım Falı ir 
Giritİioğlu'iıun T. B. M. Meclisinin mahkeme 
ilâmlarını tasdik etmesi şeklinde bir yetkisi ol
madığını bir hukukçu olarak herhalde bildiğini 
tahinin ederim. 

Bu bakımdan bu ifadelerinde hatalıdır. 
İkinci ifadeleri: Bir evvelki celsede maznun 

Mrol Dinçer hakkında Büyük Mecliste tebellür 
eden rey durumudur. O celseyi takibeden arka
daşlarımız yakînen bilirler 'ki, 126 rey ret, 113 
rey kabul, hatırımda kaldığına göre 43 veya 46 
rey de çekinserdir. Bu reyler verildikten sonra 
komisyon el arak biz maddeyi geri aldık. Mad
denin Erol Dinçer'e taallûk eden bu fıkrasını 
geri aldık, yeniden tedvin ettik, kanunun, baş
lığını değiştirdik ve Riyasete takdim ettik. Ri
yaset işte, komisyon tarafından son olarak ve
rilen bu rapor üzerine işi Büyük Millet Mecli
sinde işari oylamaya vaz'etti ve bu oylamada Fa
hir Giritlioğlu arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
oylama 126 - 113 şeklinde değil, aşağı - yukarı 
arkadaşların büyük ekseriyetiyle kabul edildi. 
O bakımdan Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın or
taya atmak istediği bir tüzük meselesinin bu şe
kilde, komisyonun maddeyi geri alması suretiyle 
tekrar tedvin ederek Riyasete vermesiyle tashih 
edilmiştir. Bahsettikleri husus birinci husustur. 

İkincisi; arkadaşımız burada daha ziyade 
mahkeme kararının münakaşasına girdiler. Yük
sek Meclisin kararma iktiran etmiş bir kimse ol
ması sıfatiyle, Erol Dinçer aleyhinde, konuşacak 
değilim. Ancak, arkadaşımız kendileri dosyayı 
yakinen tetkik ettiklerini beyan ediyorlar. Eğer 
dosyada Erol Dinçer in bizzat imzası ile vermiş 
olduğu müdafaanameyi okursa, kendisinin beyan 
ettikleri gibi, Erol Dinçer hasbelkader 21 Mayıs 
günü orada tesadüfen bulunmuş kimse değil; 
bilâkis 27 Mayıstan sonra ihtilâli yakinen ta-
kibettiğini, partilerin tutumlarını beğenmediğini 
ve memleketteki siyasi teşekküllerin Atatürk 
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rejimlerinden nasıl uzaklaştıklarım uzun uzadı-
ya, sayfalarca beyan ediyorlar. 

Bu bakımdan arkadaşımızın... 
BAŞKAN— Sayın Sözcü, siz de lütfen mah

keme kararlarını tahlile girişmeyiniz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET GÖKER (Devamla) — Sadece cevap veri
yorum. Arkadaşımızın düştüğü hatayı işaret edi
yorum. Mahkeme kararları içine girmeye Ana
yasanın 132 nci maddesi de mânidir, Meclis her 
hangi bir şekilde elbette bunu münakaşa edemez. 
Hatip arkadaşlarımızın büyük ekseriyeti ölüm 
cezalarının infaz edilip, edilmemesi veya
hut da ölüm cezalarının ceza kanunlarında tatbik 
edilip edilmemesi mevzuuna temas ettiler ve mü
şahhas hâdiseyi de getirdiler. Bu cezaların Erol 
Dinçer ve diğer üç arkadaşının suçlarının siyasi 
suç olduğunu ve bu sebeple siyasi suçlara da 
ölüm cezalarını vermemiş olan memleketler ör
nek alınmak suretiyle tatbik edilmemesi tezini 
ileri sürdüler. 

Kanunun birinci müzakeresinde Sayın Asım 
Eren arkadaşımızın da benim anlayışıma göre 
biraz hatalı olarak huzurunuzda vaz'ettiği gibi; 
biz komisyon sıfatiyle Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesi tadil edilmeden burada af teklifinde 
veyahut cezanın azaltılmasını teklif gibi bir iddi
ada bulunmadık, ölüm cezasının memleketimizde 
tatbik cdilio edilmemesi mevzuu bir kanun mev
zuudur. Türk Ceza Kanunu bâzı suçlara, Dev
lete, Anayasaya ve muayyen âdi suçlara ölüm ce
zasını kabul etmiştir. Eğer bu cezaları kanunları
mızdan kaldırmak istiyorsak kanun teklifi yetki
sini haiz olan arkadaşlarımızın memleketin içti
mai durumları da nazara alınmak suretiyle ha
zırlayacakları teklifle Ceza Kanununun ilgili 
116 ncı maddesinde tadilât teklif etmeleri ica-
beder. Kaldı ki, bu muayyen maddenin tatbi
kiyle bu dosya önümüze gelmiştir. 

Arkadaşlar, bu dosyanın faillerinin hakika
ten siyasi suçlu mudur, değil midir hususu 
üzerinde durulacak bir .meseledir. Arkadaşla
rımızın binçoğu .çıkıyor, diyor ki ; bu suç
lar siyasi sıılçtur. Arkadaşlar, burada bu 
dosyalar içinde fikir silâhlanıyor ve bir Dev
letin nizamını temelinden yıkmak için hareke
te geçiyor. O halde bunun, arkadaşımızın ka
bul ettiği gibi hakikaten bir siyasi suç olup ol
madığı da ayrıca, .münakaşayı mucip bir hu
sustur. O bakımdan arkadaşlarımla aynı fi-
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kirde değilim, ölüm cezalarının faydaları, za
rarları ve cemiyette içtimai yardım fikrine 
benzer şekilde müdafaa serd eden ve içtimai 
fayda sağlıyan cezalar olup olmadığını, bu 
bakımdan hiçbir içtimai fayda »sağlamadığı 
mevzuunda arkadaşılarımızm fikirleri, geçen 
celsede Yüksek Meclise arz 'ettiğimiz gibi, ce
za doktrininde münakaşalı olan mevzulardır. 
Lehinde ve aleyhinde de fikirler vardır. (Bu 
bakımdan mektepler arasında bu ölüm cezala
rı tatbik edilsin mi, edilmesin mi şeklinde ceza 
âlimleri arasında ihtilâf vardır, ölüm cezası
nı n lehinde ve ölüm cezasının aleyhinde olan
lar vardır. Burada konuşan arkadaşlarımız 
bunlardan lehte olanlarını söylüyorlar, aley
hinde olanlarun söylemiyorlar. Lehinde söyle
nen her fikrin de ecza. mektepleri içerisinde 
ayrı ayrı karşı fikirleri de vardır. Bunları 
burada ayrı ayrı sıralıyarak arkadaşlarımızı 
meşgul etmek istemiyorum. 21 Mayıs olayların
da beş tane şehit verdik. Bu şehitlerin çoluk 
çocuğunu acaba arkadaşlarımız düşünmüyor
lar mı? Bu şehitlerin halen öksüz kalmış ço
cukları yok mu? Bunlar kimin yüzünden, ni
çin şehidoldular ? 21 Mayısta şehid olanlar bu 
memleketteki meşru Anayasa nizamına ve 
memleketin temeline atılan silâhları karşıla
mak için canlarını feda eden arkadaşlardır. 
ıO bakımdan eczada eğer içtimai fayda naza
riyesi uzun uzadıya münakaşa etmeyi arka
daşlarım isterlerse, bunun «karşıtı olan şehitle
ri ve babasız kalmış çocukları, kocasız kal
mış kadınları da .aynı şekilde burada mütalâa 
.etmek ve âmmenin de menfaatini düşünmek 
icabeder. (Bravo sesleri) Ölüm cezaları mev
zuunda arkadaşlarımın bâzıları kül halinde 
konuşuyorlar. Bu Mecliste, Adalet Encüme
ninden yüzlerce 'ölüm cezası sevk ediyoruz, 
hiçbir arkadaşımızdan müzakerelerde en ufak 
bir itiraz gelmiyor. O halde ölüm cezalarına 
eğer bu Meclis muarızsa bunu ıslah edici ka
nun teklifleri yoluna gidip işi kökten hallet
mek lâzım. Yoksa geçici olarak hislerle hâdi
selerden, dosyadan uzak, hisse hitabederek, 
konuşmak, her zaman bir ceza dâvasını, bir 
içtimai derdi halletmekten uzaktır, arkadaşlar. 

Kaldı ki arkadaşlarım, bir evvelki müzake
relerde işaret ettiğimiz gibi bahsi geçen maz
nunlar bir defa haklarında hiçbir takibat ya
pılmadan 22 Şubatta yapılan hâdiseden dolayı 
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Yüksek Meclis tarafından affedilımşlerdir. Gö
rülüyor ki, cemiyetlerde aflar bazan fayda ye
rine zarar tevlidediyor. Demek ki, o vakit 
yapılacak bir takibat müspet netice vermiş ol
saydı ve 'Büyük Meclisin affına mıazhar olma
saydı belki de '2İ1 Mayıs olayları olmıyacak ve 
dolayısiylo şehitler verilıniyecekti. 

Arkadaşlarımızdan Hüseyin Ataman paşamız 
münhasıran maznun Osman Deniz'in durumuna 
temas ettiler. Arkadaşlar, sayın hatip arkadaşımı
zın beyan ettiği gibi Osman Deniz hakkında .dos
yada, mahkeme kararında ittifak vardır. Temyiz 
ilâmında iki muhalefet vardır, birisi reistir, di
ğeri de bir üyedir. Muhalefet sebeplerinde Reis 
ve üyeler derler ki; mahkeme kararında diğer 
maznunlara, «suçun asıl faili alan maznunlara, 
bu teşkilâtı idare eden bir kısımlarına takdirî tah
fif maddeleri tatbik edildiği halde, Osman De-
niz'e takdirî tahfifin tatbik edilmemesi noktasın
dan karara muhalifiz.» derler. Arkadaşımızın işa
ret ettiği kararın fıkrası, muhalefet şerhi bundan 
ibarettir. Bunu da Yüksek Meclise arz ederim. 
Bu mevzuda sair hususları sormak istiyen arka
daşlarımızın da, sorularını cevaplandırmaya ha
zırım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sözcü. Sayın 
Giritlioğlu, biraz evvelki konuşmanızda bu tekli
fin birinci müzakeresi esnasında Erol Dinçer hak
kındaki oylama hakkında bir mütalâa beyan etti
niz. Bu mütalâanıza Komisyon Sözcüsü tarafın
dan verilmiş cevabı kâfi görüyor musunuz? Yok
sa itiraz edecek misiniz? 

FAHİR GİRtTLÎOÖLU (Edirne) — Hayır, 
kâfi görmüyorum. Gizli oylama ile değil, işari ol
muştur. Rey miktarı belli değildir. 

BAŞKAN — Onu ayrıca Riyasete lütfen bil
diriniz. 

Muhterem arkadaşlar, bir kifayet önergesi gel
miştir. Son söz miletvekilinin olması sebebiyle 
ve son sözü de sırada bulunan Seyfi öztürk is
temiş olduğundan kendisine söz veriyorum, buyu
run Seyfi Boy. 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, hepinizin malûmu olduğu veçhile ko
misyonlar Yüce Meclislere niyabeten vazife görür
ler, biraz evvel konuşan çok Sayın Komisyon Söz
cüsü arkadaşımı bu fonksiyondan ayrılmış gör
düm. Çünkü geçen celsede Yüce Meclisimiz bir 
karar vermiş ve Komisyon Sözcüsü filhal bu ka-
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rara katıldığını bildirmişti. Filhal katıldıkları 
bir kararın aleyhinde burada âdeta savunmaya 
geçmeleri parİöntanter ananelere ve kendilerine 
tahmil olunan vazifenin hududuna hiçbir suretle 
sığmamaktadır. Arkadaşımız âdi suçlularla siya
si suçlular arasında bir fark bahis konusudur. 
Ancak dosyaya göre bu suçlular âdi suçlu sayıla
maz, kabili münakaşadır diyorlar. Ben kendileri
ne sarih bir hukukî kıstas söyliyeceğim, lütfen 
Ceza Kanununu açsınlar ve faslına, babına bak
sınlar. «Devlet aleyhine işlenen suçlar 146 ncı 
madde, bizatihi madde olarak siyasi suçtur ve 
faili de siyasi suçludur.» Başka münakaşaya lü
zum yoktur. Maddenin aslında siyasi suç münde
miçtir. Arkadaşımız, bilmiyorum, Anayasanın 
132 nci maddesini bir başka mânada anladığı için 
midir ki, esasa girmedi. Anayasanın 132 nci 
maddesi görülmekte olan bir dâva hakkında Ya
sama Meclislerinde müzakere yapılamıyacağını 
âmirdir. Bu dâva görülmekte olan bir dâva de
ğildir, görülmüş ve bitmiştir. O halde Yasama 
Meclislerinde arzu edilirse meselelerin esasına gir
mek mümkündür. Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mın burada, muhalefet şerhinden bahsederken, 
dosyaya tam bir sadakat göstermemesini üzüntü 
ile müşahade ettim. 

Arkadaşlar, bir kimsenin hayatı bahis konu
su olduğu zaman şahsi hislerden tecerrüt etmek
te, hele Yüksek Meclise objektif bilgiler vermek
le mükellef bulunan bir komisyon sözcüsünün da
ha tarafsız olması gerekeceği kanaatindeyim. 
Ben de biliyorum, o hâdisenin yarattığı birtakım 
selhitlerimiz, yaralılarımız... Bunlar hakkında 
fbiraz evvel GiritlIİotğlu arkadaşımın dediği gilbi 
Idhte ve aleyhte söylenecek ıçıok şey var. On
lardan tecerrüdedelİm. (Bir Komisyon Sözcü
sü muhalefet şerhinin metin ve muhtevasın'a 
sadık kal'malıdır. Yalnız 'muhalefet şerlhi dedik
leri ıgibi asli failler hakkındaki takdirî tahfif 
sebebinin bu faillere de sirayet ettirilmemesi 
nlofetasında toplanmıyor, kesif faaliyetlere iş
tirak konusunda da hâkimlerin şüphesi vardır. 
Vicdani kanaatler maznunların lehinde tebel
lür etmiştir. O, İstanbul'da cereyan eden hâdi
senin ölüm cezasına mahkûm olan sanığı, dos
ya muhtevasına göre, kesif faaliyetler içinde 
ıgiörül'memiştıi'r hu hâkimler tarafından. Diğer 
taraftan, Ankara'da cereyan eden hâdiselerin 
müstaki'Uen yapısı itibariyle hâdisenin cere
yanını 'kolaylaştıran veya fiilin icra safhası-
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mı intikalini temin eden her ıhangi bir dav
ranışları da yoktur. 

istanbul'daki oi aylar muayyen seiviyede 
kalmıştır. Şimdi onun suçlusu ha'kkmda idam 
cezası 'halhis konusu olurken Komisyon Söz
cüsünün dalha obje'k'tif ve daha sariilı şekilde 
dile getirmesi lfızımgelir'di ve bunu ^eklemek
teydik. 'Bu bakımdan arkadaışıjüiın 'vazife 'his
sinin vicdanına illham edeceği imâna ile Ibu ek
sikle ıü lû'tfeıı Komisyon Sözcüsü olarak burada 
tamamlamasını kendisinden rica, ediyiormnı. 

İBlAı̂ KAıN — Verilmiş kifayet önergesini 
okutuyoımiTi. 

Sayın Başkanlığa | 
(Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti- ! 

ni arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

II. 'Talhsin Uzun 

'BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge- ; 
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmi- ; 
yenler... Kabul, edilmiştir. | 

Rayın Girİtlioğlu, itirazınızı önerge ile Ki
yasete intikal ettirdiniz ini? j 

BAŞKAN — Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum 

Muhterem arkadaşlarını, evvela, Sayın Ka
hir G-iritlioğlu tarafından verilmiş olan öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Erol Dinçer'in ölüm cezasının yerine geti

rilmesiyle ilgili kanununun l nci oylamasının 
neticesi Anayasanın 86 nci maddesinin hükmüne 
uymamıştır. Toplantıya katılanların salt ço
ğunluğunun kararı şarttır. Böyle bir çoğun-
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN" - Lütfen ettiriniz. (Outa sıralar

dan, «lüzum gÖrimüyor, lüzum yok» sesleri) 
Mulhterem arkadaşlarım, Sayın Girİtlioğlu 

tarafından yapılmış olan itiraz ibu tasarının 'bi
rinci görüşülmesi esnasında yapılmış olan oyla
maya, aittir. Bundan evvel yapılmış olan oy
lamanın bu birleşimde çözülmesi ile ilgili bir 
usul 'konusu olamaz. Ancak bu birleşimde ve
receğiniz karar aynı meselenin birinci görü
şülmesi ile ilgili lolduğundan, İhımdan eWelki 
usul i. meselenin halledilmesi gerekir. (Birinci 
görüşülmesi sırasında Riyalset, eden arkadaşı-

| nıızın .«Önergeler kabul edildi» yolundaki be
yanına itiraz edik)ıiş olduğundan, bu itiraz 
zıııımıııla Kiyasetin usu.li görüşünü Heyeti 
Kmumiyeye arz etmek ve Riyaset Divanının 

i toplanıp bu 'hususun müzakeresini temin etmek 
; için (Birleşime yarım sa-a't ara veriyorum. 
| Sayın Riyaset Divanı üyelerinin, Riyaset Di-
I vatımın arkasındaki odada toplanmalarını rica 

ederim. 
\ Kapanma saati : 15,20 

luğun kararı olmamıştır. Sayın Başkanlığın 
bu durumu, tashih etmesini arz ederim 

Kahir Girİtlioğlu 
EdiriKj 

BAŞKAN' —• Muhterem arkadaşlarım, bu 
takrir üzerine toplanmış olan Riyaset Diva
nınız şu mutabakata varmıştır Daha evvelki bi
rinci müzakereler sırasındaki zabıtlar da tet
kik edilerek görülmüştür ki, maddenin her 
fıkrasının ayrı ayrı oylanması kabul edildikten 
sonra sıra ile \ nci, 2 nci, 3 ncü şahıslara aido-

I K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fernıh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 
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lan oylamalar sonra, 4 ncü şahsa ait, yani Erol 
Dinçer'e ait oylama sırasında hükmün tasdik 
•edilmemesini ihtiva eden bir önerge veril
miştir. Bu önerge oylandıktan sonra komis
yon, kabul edilen önergeye uygun bir metin 
getirmek için önergeyi geri almış, komisyon 
metnini getirdikten sonra yeni değişik metin 
tekrar Heyeti Umumiyenin işari oyunu sunul
muş, işari oylama neticesinde de o günkü bir
leşime Başkanlık eden Reisiniz , «madde ka
bul edilmiştir» diye beyanda bulunmuştur. 

Bu itibarla Riyaset Divanınız bugünkü top
lantısında, o günkü oylamada bir usulsüzlük 
olmadığı kanaatine varmıştır. 

Şimdi ikinci müzakerenin kifayetine karar 
verildikten sonra birinci madde ile ilgili ola
rak verilmiş mütaaddit önergeleri sıra ile oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Haklarında ölüm cezası kesinleşmiş 

bulunan 20 - 2.1 Mayıs olayları faillerinden 
Talât Aydemir, Fethi Gürcan ve Osman 'Don'r. 
hakkında verilen ölüm cezalarının infaz edil
mesine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmemesine dair kanun teklifi
nin birinci maddesinin son fıkrasının : 

«Haklarındaki işlem, ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine karar verilmiştir,» şeklin-
do değiştirilmesini, 

2. Hükümlülerden her biri hakkında ayrı 
ayrı oya müracaat edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Yozgat 
Osman Bölükbaşı î. Hakkı Akdoğan 

İstanbul 
Ö. Zekâi Dorman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 560 sıra numarasında kayıtlı 

Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz, 
Erol Dinçer'in ölüm cezalarının infazına dair 
kanunun (ıölüm cezalarının infaz edilmemesi) 
şeklinde değiştirilmesini arz ederim. 

Edirne. 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN —- Sayın Giritlioğlu, önergenizde 
Erol Dinçer'i de ihtiva edecek şekilde bil
cümle kullanmışsınız. Halbuki Erol Dinçer 
hakkında önergenizde zikredilen husus bi-
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rinci müzakere sırasında karangir olmuştur; 
bu hususu tavzih 'ediyor musunuz? y 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Tavzih 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Tavzih ediyorlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan 

hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine/» dair kanunun birinci madde
sinin a, b ve c fıkralarına şamil olan «ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine» kaydının me
tinden çıkarılmasınıı ve kanunun adının da buna 
uygun olarak «Talât Aydemir, Osman Deniz, 
Fethi Gürcan ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmemesine dair kanun» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 21 Mayıs sanıkla

rından bâzılarının ölüm cezalarının tasdikine 
dair kanunun birinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Madde 1. — Bir Numaralı Örfi İdare Mah-
mesinin Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman 
Deniz hakkında verdiği ölüm cezasının yerine 
g-etirilmemesine karar verilmiştir. 

Başkanlığa 
Osman Deniz'in dosyasını bütün teferruatı 

ilo inceliyen hâkimler arasında ölüm cezasını 
tasvip mevzuunda bir ihtilâf vardır. Uç üyenin 
ölüme müstahak gördüğünü, alâkalı daire baş
kanı dâhil iki üye ölüme müstahak görme
mektedir. Binaenaleyh bir şüphe vardır. Şüphe 
halinde ise sanığın lehine hareket edilmesi bir 
adalet kaidesidir. Bu bakımdan Osman De-
niz'in ölüm cezasının tasdik edilmemesini arz 
-ederim. 

Ankara 
Hüseyin. Ataman 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkında ölüm cezası verilen Osman De

niz'in bu cezasının Anayasanın 64 ncü maddesine 
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tevfikan yârine getirilmemesine karar verilme
sini sayılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir İstanbul 
Seyfi öztürk Saadet Evren 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkında ölüm cezası verilen Fethi Gür

can'ın, bu cezasının Anayasalımı G4 ncü madde
sine tevfikan yerine getirilmemesine karar veril
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkında ölüm cezası verilen Talât Ayde-

mir'in bu cezasmmm Anyasasanmı 64 ncü mad
desine tevfikan yerine getirilmesine karar veril
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş olan önergelerden bâzıları, maddede sözü 
geçen idam mahkûmu olan kimselerin ayrı ayrı 
mahkûmiyet infazının yapılmaması hususunu 
ihtiva etmektedir. Bâzı önergeler de her üçü
ne şâmil olacak şekilde tanzim edilmiştir. Fakat 
bunların tamamı mahiyeti itibariyle aynıdır ve 
maddeler hakkındaki, bu tadilâtın dışında, ka
nunun başlığının da tadilini ihtiva eden önerge
ler vardır. Aynı önergeler içinde 'bu husus da 
talöbedilmiştir. önergelerin tamamen mahiyet
leri aynı olması sebebiyle topunu birden oyunuza 
sunacağım.- Yalnız daha evvel her şahıs için 
ayrı oylama usulü Meclisimizce kabul edildiğin
den önergeleri her biri için oylıyacağız. 

Şimdi okunmuş olan ve mahiyeti tamamen 
birbirinin aynı olan önergeleri, maddenin (a) 
'bendinde sözü geçen Talât Aydemir ile ilgili 
olan kısmının nazarı mütalâaya alınıp alınma
ması hususunu oyunuza sunuyorum. (Affedil
mesi hususu, sesleri) önergeler okundu. Yani 
önergelerde kanunun metninde «mahkemeden 
verilmiş olan kararın tasdik edilmesi» ibaresi
nin aksi olarak «tasdik edilmemesi» şeklini tek
lif eden önergelerin yalnız Talât Aydemir için 
nazarı mütalâaya alınıp alınmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum: Ka'bul edenler... Etırıi-
yenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Aynı önergelerde ifade edilen ve Osman De
niz ile ilgili olarak verilmiş olan önergelerin de 
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keza nazarı mütalâaya alınıp alınmaması kay-
diyle oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü şahıs için yani Fethi Gürcan için de 
aynı önergelerde idam hükmünün tasdik edilme
mesi hükmünü ihtiva eden önergeler' vardır. Bu 
önergelerin de Hazarı mütalâaya alınıp alınma
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir-, 

Şimdi maddeyi daha evvel alınmiş olaiı karar 
gereğince, sadece değiştirge önergelerinin de
ğil, hükümlülerden her biri hakkında ayrı ayrı 
oya müracaat edilmesi teklif edilmiş. Ve bu 
önerge kabul edilmiş olduğu için, gene madde 
fıkra fıkra oyunuza sunulduktan sonra ayrıca tü
münü oyunuza sunacağım. 

Şimdi birinci fıkrayı okutuyorum. 
(Madde I. — A. fıkrası tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş olan fıkrayı oyunuza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Madde 1. — B fıkrası tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Osman Deniz hakkındaki oyla
manın açık yapılmasını istiyen bir önerge var
dır, okutuyorum. (Oylamaya geçildi, sesleri) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakkında verilen ölüm cezası Askarî Yargı 

tayca, beş üyeden başkan dâhil iki üyenin mu
halefetiyle onaylanan Osman Deniz'in ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verilmesini mu-
tazammm kanun teklifi fıkrasının açık oya ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Osman Bölükbaşı 

Yozgat 
f. Hakkı Akdoğan 

Kırşehir 
Meınduh Erdemir 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Siirt 
Hayrettin özgen 

Ankara 
M. Kemal Erkovanlı 

İstanbul 
Ömer Zekâi Dorman 

Kırşehir 
Halil özmeıı 

Konya 
Ömer Kart 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

Nevşehir 
A. Baran Numanoğlu 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 

istanbul 
Saadet Evren 
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Diyarbakır Erzurum 

Solunuz Aralan Turhan Bilgin 
Diyarbakır 

Iiecai îskenderoğlu 

BAŞKAN — Şimdi, Osman Denizde ilgili olan 
fıkra açık oylarınıza sunulaca'ktır. Kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. («Başkan Bey, 
kürsüye konsun*» sesleri) 

Peki kutuları kürsüye koyup isimleri okumak 
suretiyle oylamaya gideceğiz. Bunun dışında 

başka açık oylama talebedilen kimse yoktur. 
Şimdi hangi intiha]) mmtakasmdan başlanması
nı tesbit için 'kur'a çekiyoruz: Antalya. 

(Açık oylama muamelesine başlandı.) 
Muhterem arkadaşlar, metnin ka'bıılü beyaz, 

metnin reddi kırmızı oy puslası kullanılarak 
yapılacaktır. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan
sınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Osman Deniz ile ilgili olarak yapılmış olan 

işlemin sonucunu okuyorum: 

Oy sayısı 
Kabul 
ReJt 
ÇeJMnseır 
Boş 

281 
166 
90 
35 
4 

BAŞKAN —• Birinci maddenin (B) fıkrasın
da yazılı Osman Deniz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair fıkra Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Şimdi (C) fıkrasının oylanmasına geçiyoruz. 
(C) fıkrasını okutuyorum. 
(Madde 1 in (C) fıkrası tt'krar okundu.) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... («Neyi oya sunuyorsunuz?» sesleri) 
metni oyunuza sunuyorum. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha evvel 
maddedeki her şahıs için gösterilen ölüm ceza
larının yerine getirilmesi hükmünün ayrı ayrı 
oylanması kabul edilmişti. Bunun üzerine fıkra
yı ayrı ayrı oyunuza sunuyorum. «Neyi oyumu
za sunuyorsunuz diye sual soran arkadaşlar var, i 
onlara arz ediyorum. Fethi Gürcan hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesini derpiş eden 
Komisyon metnini oyunuza sundum. 

Şimdi 4 ncü (D) fıkrasını okutuyorum : 
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(Madde 1 in (D) fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu tek

li fin birinci görüşülmesi sırasında W rol Dinç.er 
hakkında Meclisimiz ölüm cezasının yerine geti
rilmemesine karar vermişti. Metin şimdi ölüm. 
cezasının yerine getirilmemesi şeklindedir. Bu 
hükmü oyunuza sunarken metni kabul edenler, 
ölüm cezasının yerine getirilmemesini kabul eden
ler; reddedenim- ise yerine getirilmesini kabul 
edenlerdir. Şimdi okunmuş olan şekliyle Erol 
Dinçer hakkında ölüm cezasının yerine getiril
memesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka.bul 
edenler... Etmiyenler... Yeniden oyunuza arz 
edeceğim, vuzuh hâsıl olmamıştır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Ka.bul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci maddenin 
(A) fıkrasında Talât Aydemir hakkında ölüm. 
cezasının yerine getirilmesi kabul edilmiştir. 

Osman Deniz hakkında ölüm cezasının-yerine 
getirilme hükmü kaibul edilmiştir. 

Fethi (lürcan'm ölüm cezasının yerine geti
rilmesi hükmü kabul edilmiştir. 

Erol Dinçer hakkında ise ölüm cezasının ye
rine getirilmesi hükmü kabul edilmemiştir. 

Şimdi birinci maddeyi olduğu gibi, son şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

îkinei maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ' istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen.' Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul .edenler... Etmiyen
ler... Tümü- Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. —• Karacabey ilçesi S ani) ey İslâm 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 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba-
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kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) (1) 

BAŞKAN —• ikinci müzakeresini yapıyoruz. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

Kerim Özkan ve Hasan Güney (Günay) 
haklarındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmesine dair Kanun 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dai

resinin 5 . 3 . 1962 tarih ve esas 1962/40 karar 
670 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bursa Ağır Ceza, 
Mahkemesinin 6 . 7 . 1.961 tarihli esas 1960/39, 
karar 1961/186 sayılı hükmiyle, Türk Ceza Ka
nununun 64/2 ve 450/4, maddeleri hükmünce 
ölüm cezasına çarptırılan, sicil nüfusta Bursa -
Karacabey ilçesi Sarıbey (Eski Sarıbey) islâm 
köyü hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 do kayıtlı 
19 . 10 . 1931 doğumlu, evli Ahmetoğlu ve 
Sabriye'den doğma Kerim Özkan ve yine sicil 
nüfusta Bursa - Karacabey ilçesi Sarıbey Cedit 
köyü hane 5, cilt 25 ve sayfa 167 de kayıtlı, evli, 
Şevketoğlu ve Nazmiye'den doğma 1926 M. K. 
Paşa doğumlu Hasau Güney (Günay) hakların
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
tadilname yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2". — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

3. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) (2) 

(t) 253 S. Saydı basmayazı 21 . 1 . 196i 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağının sorumdadır: 

(2) 351 S. Sayılı basmayazı 21 . 1 . 1964 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresini 

yapıyoruz. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hasan Şentürk hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 22 . 5 . 1963 tarihli ve esas 1962/2070, 
karar 1963/1138 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Trab
zon Ağır Ceza Mahkemesinin 27 . 4 . 1962 ta-
rihli ve esas 1961/124 karar 1962/65 sayılı hük
miyle, Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü mad
desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta Akçaabat ilçesinin Ağaçlı 
köyü hane 12 cilt 7/2 sayfa 77 de kayıtlı tsmail
oğlu Fatime (Fatma) den doğma 26 Ağustos 
1936 doğumlu, bekâr Hasan Şentürk hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir tadilname 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDM 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?., Yok. 
Tümünü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, tasarı Meclisimizce kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar lütfen gürültüye sebe
biyet vermiye'lim. Ve müzakereleri takibedelim. 

i. — istanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Re
cep Güngör Taımş'm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) (1) 

I>AŞKAN —• ikinci müzakeresini yaptığımız 
teklifin birinci maddesini okutuyorum, 

(1) 459 S. Sayılı basmayazı 21. . 1 . 1964 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağının sonundadıı\ 
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Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının 

yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1189, 
karar 1963/1553 sayılı ilâmiyle kesinleşen, İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 1 1 . 4 . 1963 
gün ve esas 1963/60, karar 1963/82 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta istanbul, Samatya, Hacı-
piri mahallesi, Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 
ve sayfa 19 da kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Me
lekken doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış hakkındaki işbu ölüm cezasının 
yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
tadilname yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler?.. Etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayısı: 
493) (1) 

BAŞKAN — İkinci müzakeresini yapıyoruz. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 
Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cezasının 

yerine getirilmesine dair Kanun 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire

sinin 25 . 5 . 1963 tarihli ve esas 1962/2391, 
karar 1963/1193 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 9 . 1962 

(1) 493 S. Sayılı basmayazı 21 . I . 1964 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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tarihinde esas 1961/95, karar 1962/37 sayılı 

. hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 nci mad
desi lıükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Vezirköprü ilçesinin Da
nabaş köyü hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 te kayıt
lı Alioğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1932 do
ğumlu, Havza Hecinli köyünden Mehmet Kül 
(Gül) hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Mdde hakkında verilmiş bir 
tadilname yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 407 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
S. Sayış, : 528) (1) 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresini 
yapıyoruz. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1311, 
karar 1963/1552 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bol
vadin Ağır Ceza Mahkemesinin 23 . 5 . 1963 
tarihinde esas 1963/30, karar 1963/32 sayılı 
hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/5 nci 
maddesi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edil
miş bııulnan, sicil nüfusta Afyon Karahisar ili
nin Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü ha
ne 65, cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrah
manoğlu, Eliften doğma 21 . 4 . 1928 Eğri-

(1) 528 S. Sayılı basmayazı 21 . 1 . 1964 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

271 — 



M. Meclisi B : 47 
dir 'doğumlu Kadir Ceylân hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine get ir il meşine karar verilmiştir. 

BAŞKAN -— Madde hakkında bir tadilname 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kimıiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. —- Hu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... et m iyen ler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 3. — Bu kanunu Adalet ^Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tümünü kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, tasarı Meclisimizce kanunlaşmıştır. 

7. fîize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albay-
ra'ı'm ölüm cezasına ça/rptırılması hakkında 
Ba-şbakantık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/438) (S. Kayısı : 515) (1) 

BAŞKAN' —• İkinci müzakeresini yaptığımız 
teklifin birinci maddesini okutuyorum. 

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MA DDK 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 . 10 . 1962 tarihli ve esas 1962/1405, 
karar 2517 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Gümüşane 
Ağı i' Ceza Mahkemesinin 2S . 12 . 1961 gün ve 
esas 1961/82, karar 1961/101 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza, Kanununun 450/5 nei maddesi hük
münce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
sicil nüfusta Rize'nin Kömürcüler köyü hane 
29/74-14 t e kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan doğ
ma 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde için bir değiştirge öner
gesi yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 515 »S'. Hayıf i basmayazı 21 . 1 . 196i 
tarihli 37 nci Birleşim, tutanağının sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler'... Tasarının tümü Meclisimizce kabul edil
miştir. 

8. — Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 31, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmet oğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1.938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseıjinoğlu Hatice'den doğma 
1.1. 1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisi/onu raporu (3/778) (S. Sa
yısı :57İ) (1) 

BAŞKAN — Teklifin 1 nci müzakeresini ya
pıyoruz. Raporu okutuyorum : 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 'bilffıara 
verdiği ek bir rapor daha vardır. Onu da oku
tuyorum. 

4 . 2 . 1(MÎ4 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonu

muza gönderilen Başbakanlık özlük 've Ya-
zıişleri ilbareli '14 . 1 . 1964 tarilh ve '5/4-16:1 
Renate Oolschen <ve Beter Nemitz'in kaatllleri 
«hakkında Alman - Türk Dostluk Cemiyeti Yö
netim Kurulunun müracaatına ait ya:zı Komis
yonumuza ;havale edilmekle müzakere olundu. 

Bu yazıda hallisi geçen ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine mütedair esasın 3/778 sayısın
da kayıtlı dosya bu yazının Komisyonumuza 
vurudundan çok etvvel Komisyonumuzca görü
şülüp gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunul
muş ve yie'clis gündemine ithal edilmiş bulun
duğundan Komisyonumuzca yapılacak bir mu
amele olmadığı düşünülerek dosyasına konmak 
ve Genel Kurulun ıttılaına arz edilmek üzere 

(1) 571 S. Sayılı basmayazı tutanağın sanan
dadır. 
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yazı ve ekleri saygı ile Yüksek 'Başkanlığa su
nulur. 

Adalet ıKomisykmu, Başkanı 
İstanlbul 

İsmail Hakkı Tekine I 

4 . 2 . 1964 

lîOIiAFv (Balıkesir) — 

ı söz mü istiyorsunuz1? 

AÜMET AYDIN 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfcı 
yerden konuşmayınız. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
Bir sualim var efendim komisyondan. Türk -
Alman Dostluğu Cemiyetinden gelen vaizinin 
aslı nedir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KK-
MAL KAYA fKars) — Yazı oradadır, eklidir 
efendim. 

•BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

11. . 1 . 1964 
Başbakanlığa 

İlgi. özlük ve Yazıişlei'i ifadesiyle alman 
31 . \2 . 19'63 gün ve 5889 sayılı yazılarına. 

Tîenate Colscıhen ve Peter Nemitz'in öldü
rülmeleri hâdisesi ile ilgili olarak, Alman - Türk 
Dostluk Cemiyeti Yönetim 'Kurulu Millet Mec
lisi üyeleri Prof. IBaade, Dr, Serres, Dr. Mende 
ve Dr. \Vil'brand IBergius taraflarından Sayın 
Oumlhurimşkanı Cemal 'Gürsel isimlerine 5ı ita-
ben gönderilen ve konusu itibariyle; Federal 
Almanya'da ölüm cezası olmadığı cihetle suç
lulara 'bir lütuf ta. bulunularak cezalarının tah
fifi 'hususunda temenniyi i'btilva eden 5.T2.19CV3 
tarihli telgrafın ilgideki yazıları ile alman 
Türkçe tercümesi iadeten takdim kılınmıştır. 

ölüm cezasına (hükümlü Cafer 'Cfüler ve Ze
ki Özalp haklarında Türkiye Cumlhuriyeti Ana
yasasının G4 ncü maddesi uyarınca, gereğinin 
yapılması için 27 Aralık İ9<fl3 gün 've 29A08 sa
yılı yazımızla makamlarına sunulan mahkûmi-
yet, dosyası ile 'birleştirilerek, mükte'zasınm bir
likte takdir buyu nüm asına delâletleri arz olu
nur. 

Konya 
Sedat Çumralı 
Adalet 'Bakanı 

N ÜRETTİN A RDI OOttL lT 

Usul hakkında, sö'z istiyorum. 
(Elâzığ) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Dışişleri 'Bakanlığı yazısı var 

O : 2 
Ankara 80 . 12 . 1Ö63 

Baş'bakanhğa 
1. Peter ve Renate'nin kaatilleri ile ilgili 

olarak Alman - Türk Dostluk Cemiyeti Yöne
tim Kurulu Millet Meclisi üyeleri Prof. Baade, 
Dr. Mende ve Prof. Wilbrand Bergius tara
fından Sayın Cumhurbaşkanımız Cemal 'Giir-
sel'e gönderilen 5 Aralık 1963 tarihli telgrafın 
yüksek muhatabından Bakanlığıma (gönderilen 
Almanca, metni tercüme edilmiş olup Türkçe 
metni ikinci 'maddededteydedilmişlir. 

2. «Ekselans 
Cemal Gürsel 

Cumhurbaşkanı 
Ankara 

Gene Alman, çiftinin öldürülmesi, derin his
lerle bağdı bulunduğumuz Türk dostluğundan 
dolayı, 'bizleri son derece müteessir etti. 

Federal Almanya'da ölüm cezası olmadığı 
cihetle, suçlulara bir lütuf ta 'bulunularak ceza
nın talhfifi, 'hem Almanya'da, bu kabil suça 
verilecek cezaya tetabuk edecek, Ih em de Al
man - Türk dostluğuna 'büyük 'bir fhilzmette bıı-
1 unul muş ol acaktır. 

Alman - Türk Dostluk Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Millet Meclisi üyeleri : 

Prof. Baade 
Dr. Serres 
Dr. Mende 
Dr, Wil'brand Bergius 
Gereğini takYlir ve tensiplerine saygılarım

la arz ederim. 
İmza 

Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN .— Usul ihakkmda söz mü istiyor
sunuz 'Sayın ArdrHoğlu? Yani ,'bu dilekçeyi oku
mamızın usulsüzlüğü ihakkmda ıııı? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 
Hvct, bütün 'bu 'meseleler ihakkmda. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ARDIıÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlarım, Anayasamız gereğince hak
kında ölüm cezası verilmiş olan hükümlüler hak
kındaki dosyalar Yüksek Heyetinize gelmekte 
ve burada Anayasanın gösterdiği prosedür da
hilinde oylanmaktadır. Fakat bu tekemmül et
miş olan dosyalara bilâhara yapılmış olan şalisi 
nıüraeaatler, dilekçeler, yakarmalar, broşürler 
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şeklinde ekler yapıldığını, dosyaya konduğunu 
ve kele hele ,bu işin Adalet Koınisyonundan geç
tikten ve İçtüzük bakımından tamam olduktan, 
heyeti umumiyeye geldikten sonra bunun böyle 
bu kabil şeylerin Meclis kürsüsünden Riyaset 
tarafından okutulduğuma ilk defa şahit ^oluyo
rum. ıBu hem usul kanununa aykırıdır. Hem iç
tüzük hükümlerine aykırıdır. Hemde teamüllere 
aykırıdır, kanaatindeyim. Burada benden daha 
eski teşriî hayatı olan .arkadaşlar vardır. Hatır
lıyorlarsa lütfen gelsinler de bir misal göster
sinler. Usul bakımından tamamen yanlıştır. Ri
yaset bu kabil şeyleri burada okutmamalıdır. Ni
tekim Biraz evvel burada reylerinize sunulan 
211 Mayıs sanıkları hakkında hergün yakınları, 
arkadaşları v.s. şahıslar tarafından zannediyorum 
Dilekçe Komisyonuna, Meclis Riyasetine başka 
makamlara, hattâ bizim gözlerimize kâğıtlar 
atılmaktadır. . 

Bunların Riyasete intikal etmiş olanları da 
'vardır. Onların da burada okunması lâzımdır., 
bu mantığa göre. Onun için tam işin oylanma 
safhasında bu kabil usulsüz 'hareketlerle Heyeti 
Umumiyenin reyine, kararma tesir edici mahi
yette fuzuli şeylerin okutulmasının caiz olmadı
ğı kanaatindeyim. 

Usul bakımından maruzatım budur. 
Esası da sakattır bizim mevzuatımız bakı

mından. Orada birtakım adamlar toplanmışlar, 
içlerinde tanıdığımız Profesör Bade de var, ya
şı iyice ilerlemiş bir adamdır. Bu şekilde Türk 
adaleti tecelli etmiş, süratle hükmü verilmiş, de-
recattan geçerek tasdik edilmiş ve kanunlarımı
za göre huzurunuza gelmiş olan bir mesele hak
kında hariçten gazel okuma kabilinden bir mem
leketin şartları meydanda iken bu şekilde şey
lerle Heyeti A!iyenin reylerine tesir edici mahi
yette hareketler yapılmamalıdır. Cumhurbaşka
nına gitmiş olabilir. 'Şuraya gider, buraya gider. 
Ama ne usul bakımından, ne esas bakımından 
burada okunmasında bir isabet ve doğruluk gör
mem ekteyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL SARIJBRAHİMOÖLU (Adana) — 

Ben do söz istiyorum usul hakkında. 
(BAŞKAN — Size de söz vereceğim Sayın 

ıSarıibra.himoğlu. Bu mesele Riyasete geldikten 
.sonra bumdan evvel olduğu gibi Riyasetçe alâ
kalı komisyonuna havale edilmiştir. Burada oku
nan şov Adalet Komisyonunun meselenin Heye-
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ti Umumiyeye arzına mütedair raporudur. Biz 
Heyeti Umumiyeye arzına mütedair reporunu 
okutmuş oluyoruz. Esasen kendisinin mesele hak
kında verilmiş olan hir raporu vardır. Bu da 
verdiği rapora ek olarak, ikinci bir defa verdiği 
rapordur ve Komisyon da bunun Heyeti Umu
miyeye arzını istemiştir. Bu sebeple okunmuş
tur. 

AT)ADET KOMİSYONU ADINA KEMAL 
KAYA (Kars) — Söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE

MAL KAYA (Kars) — Muhterem arkadaşla
rım Renata ve Peter'in suçluları Cafer Güler 
ve Zeki Özalp'in mahkûmiyetleri ve bu mahkû
miyetlerini Komisyonumuzdan Yüksek Meclise 
sevkı ayrı bir hususiyet taşımaktadır. Çünkü 
Renata ve Peter Alman tebalıdırlar ve Alman
ya'daki anne ve babaları müdahil sıf atiyi e dâ
vaya iltihak etmişlerdir. Ağır Ceza Mahkemesi
nin dasyası tetkik edildiğinde görülürki, müda
hil vekili yani annesi, babası dahi, bunların 
idam edilmemesi için mahkemedede talepte bu
lunmuş. Aynı Alman ve' 'Türk Dostluk Cemiyeti 
Ağır Geza Maihkemesine de müracaatta bulundu
ğu gibi, aynı zamanda Rahipler Heyeti de Al
manya'dan bir yazıyı mahkemeye göndererek 
idam edilmemelerini talep etmiştir. Fakat Mah
keme Türk Ceza Kanununda idam cezaları bu
lunduğu için bunları dinlememiş idamlarına ka
rar vermiştir. Komisyonumuza da aynı talep gel
diği için bir defa da Yüksek Meclisin ıttılaına 
arz etmek için Yüksek Başkanlığa gönderilmiş
tir. 

Hâdise bundan ibarettir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

KEMAL SARltBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarını, Anayasanın 04 ncü 
maddesinde «mahkemelerce verilip kesinleşen 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerin-
dendir» denmektedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anayasa hükmüne göre Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinin müşterek toplantısiy-
le teşekkül eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin yetkileri dâhilinde bulunan yani iki heyetin 
birlikte toplanmasiyle teşekkülü mümkün olaır 
bir heyette görüşülüp karara varmak lâzımgelen 
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ölüm cezalarının yerine getirilmesi kararları zan-
nınıca usulsüz bir tutum içinde yürütülmektedir. 
Millet Meclisinde görüşülmekte ondan sonra Se-
notaya gitmekte, Reisicumhurun tasdikine arz 
edilmekte, tamamiyle bir kanun prosedürü için
de vaziyet mütalâa edilmektedir. Burada mev-
zuubahsolan "teşriî bir tasarruf değildir. Kazai 
bir tasarrufun bir hükmün burada millet adına 
yerine getirilip getirilmemesine dair hukukî ve 
yine kazai mahiyet taşıyan bir karar mevzuu-
bahistir. Yoksa hâkimiyet hakkının tezahürü 
olan teşriî tasarruflardan madut değildir. Âciza
ne kanaatime göre. Bâzı hukukçu arkadaşlar 
Kurucu Mecliste bulunup bu maddeyi tedvin 
edenler 63 ncü maddenin son fıkrasındaki, Mec
lisler Anayasada gösterilen hallerde birlikte top
lanır, hükmünün bu neticeyi doğurduğunu ve 
âdeta bir kanun prosedür içinde meselenin mü
talâasını icabettirdiğini söylediler. Bendeniz bu 
kanaatin yerinde olmadığı düşüncesindeyim. 
Filhakika Anayasada hangi hallerde Büyük Mil
let Meclisinin toplanacağı tasrih edilmiştir. 
Ancak Anayasanın ve diğer bütün kanunların 
ana prensiplerinin ve bâzı hükümlerinin istisna
ları bulunabilir. 83 ncü maddede arz ettiğim fık
ra kaleme alndıktaııı sonra 64 ncü maddede ölüm 
cezalarının yerine getirilmesinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vazifeleri cümlesinden oldu
ğunun tasrih edilmesi bu istisnanın kabul edildi
ğinin delilidir. Denecektir ki 64 ncü maddede 
Büyük Millet Meclisinin vazifeleri arasında ka
nun koyma da vardır. Daha başka vazifeler de 
vardır. Evet, vardır, bu vazifelerin nasıl yerine 
getireceği mütaakıp maddelerde sarahaten tadad-
edilmiş, tasrih edilmiş, Mecliste nasıl görüşüle
cek Seneto'ya nasıl gidecek itiraz vukuunda gö
rüşülecek bunlar sarahaten gösterilmiştir. Fa
kat ölüm cezaları nasıl görüşülecektir, ayrı bir 
hükme bendeniz tetkik ettiğimde maalesef göre
medim. Belki yanılıyorum. Başka her hangi bir 
hüküm, mevcudolmadığına göre bu hususun gö
rüşülmesine dair her hangi bir prosedür açıkça 
tâyin edilmemiş bulunduğuna göre 64 ncü mad
de hükmüne göre ölüm cezalarının infazının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karara 
bağlanması lâzımgelir. Hukukan da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ancak Millet Meclisi Reisinin i 
Başkanlığı altında teşekkül edecek her iki Mec- ] 
lisin müşterek toplantısiyle mümkün olabilecek
tir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla cari tat

bikatın Anayasanın bu hükümlerine aykırı ol
duğu kanaatindeyim. Kaldı ki, Anayasada açık 
hüküm var. Mahkeme hükümleri, kararları bura
da bir teşriî tasarruf zımnında dahi münakaşa 
edilemez. Burada daha çok hukukî bir tasarru
fun, kazai bir hakkin Meclise kadar ulaşmış bir 
şekli, bir canın millet adına ifnası lâzım mı, de
ğil mi keyfiyetinin görüşülmesi veyahutta kara
ra bağlanması durumu vardır. Bu itibarla kanun 
prosedürü içinde mütalâası doğru değildir, caiz 
değildir, mümkün değildir. 

Bu sebeple bir de takrir vermiş bulunuyo
rum. Sayın Riyasetten bu tatbikatın yanlış ol
duğunu, düzeltilmesi iktiza ettiğini ve bundan 
sonra badema Anayasanın lâfzına, ruhuna uy
gun bir tatbikatın yürütülmesini arz ve taleb-
ederim. Takririmin kabulünü de istirham et
mekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Komisyon. 
Sayın Komisyon Başkanı, bu takrirle ilgili 

olarak mı konuşacaksınız?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMAÎL 

HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Evet. Müsaa
de ederseniz takrir okunsun. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Anayasanın 64 ncü maddesinde «kesinle

şen Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki-
lerindendir» denmekte olduğuna göre ölüm ceza
larının Millet Meclisi ve O. Senatosunun müşte
rek toplantısı ile hukukan teşekkülü mümkün 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde karara 
bağlanması iktiza eder. 

2. Aynı zamanda bu mevzuda alman karar 
teşriî bir tasarruf olmayıp hukukî ve kazai ma
hiyet taşıyan bir karardır. 

Bu sebeplerle Riyasetin tutumu usule uygun 
değildir kanaatindeyim. 

Riyasetin bu mevzuu tezekkür ve teemmül 
ederek tatbikatın Anayasa istikametinde tashi
hini arz ve teklif ederim. Saygı ile. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

İSMAİL HAKKI TEKlNEL (istanbul) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal Sarı
ibrahimoğlu arkadaşımızın vermiş olduğu tak
rir vesilesiyle ölüm cezalarının yerine getirilme-
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sine dair prosedür üzerinde konuşmak imkânı
nı bulduğum için kendimi bahtiyar hissetmek
teyim. Bu daha evvelki ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine dair olan tasarılar sebebiyle de 
söz konusu yapılmış, ve tereddütleri <>'ideriİnle
miş bir mevzu olarak önümüzde durmaktadır. 

l!)24 tarihli Anayasa ile bugün bizi sevk 
ve idare eden Anayasa arasında, bu mevzuda 
fark vardır. Bu Anayasamızla 1024 tarihli 
Anayasamız arasındaki esas fark; Meclis karar
ları ile, kanun yapma sekli arasında ortaya atı
lan hususiyettir. Viski Anayasamıza göre bu 
gibi işler Meclis kararı ile t ekom mü I ettirilip 
neticeye bağlanmakta ve infazkır tahakkuk et
tirilmekte idi. Halbuki Ibugün cari olan Anaya
samızda Meclis kararı diye bir müessese yok
tur. Meclis 'kararı müessesesi ancak ve ancak 
Mecli lerin dâhil i çalışmalarına taallûk eden 
mevzularda istimal olunmaktadır. Şu halde tef
riki kuva esasının cari okluğu bu Anayasa 
içinde kuvvetler ayrılığı prensibine de sadık kal
mak şartiyle bu meseleyi hal ve vazVtınelk mec
buriyeti hâsıl olmaktadır. İler ne kadar Sayın 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız biz tatbikatta bu
na dair her hangi bit* sara hat a raslamadık, de
mirlerse de Kurucu Meclis Anayasa .Komisyo
nunun bu mevzuda raporu sarihtir ve ımese-
leyi de şu şekilde vaz'etmektedir. 

kîsasmda Meclis kararı şeklinde ısdar edilmesi 
lâzımgelen ve bu Anayasaya göre şeklî bir ka
nun olarak ortaya çıkan bu gibi ahvalde yapıla
cak muamele sadece ve sadece Anayasanın 92 nci 
maddesine uygun olarak takibedilccek prosedüre 
uymak suretiyle gerçekleşecektir. Anayasanın 
64 ncü maddesi Sayın Sarıibrahimoğlu arkada
şımızın dediği mânayı tazammun etmemektedir. 
Müsaade ederseniz bu maddeyi aynen okuyorum. 

«madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka
nun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para 
basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkeme
lerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yetkilerindendir.» denmektedir. 

Şayet arkadaşımızın bu noktai nazarı kabul 
edilirse kanun koymayı, değiştirmeyi, kaldırmayı, 
Devletin, bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını 
görüşmeyi de keza Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Birleşik toplantısında icra etmek lâzımge-
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lecektir. Şu halde bu teklife bu bakımdan da ilti
fat etmemek lâzımdır. 

(lene bu meselenin Anayasanın 132 nci mad
desi ile sarılı alâkası vardır. Arkadaşlarımız bi
raz önce konuşulan, Talât Aydemir ve arkadaş
larına ait dosyanın tetkikinde, getirilen takrir
lerde de yanlışlık, .yapmışlardır. Biz komisyon 
olarak henüz Eiyasete intikal etmeden bu hu
susi arın da tashihi cihetine gitmek için teşebbüse 
giriştik. Filhakika Anayasanın 132 nci maddesi 
gene tefriki kııvva esasına sadık kalmak şartiyle 
su şekildedir, arkadaşlar. 

«(İörülmekte olan bir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz.» Bu bizim mevzulunuzun 
dışındadır. «.Ciürüşme yapılamaz veya her hangi 
bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır.*» Şu halde elimizde tefriki kııvva 
esasına müstenit faaliyet gösteren bir mahkeme 
kararı olduğuna göre yasama organı olarak da 
biz bu karara, uymak zorundayız. Bu organlar 
ve idare, -mahkeme kararlarını hiçbir suretle de
ğiştiremez. Şu halde böyle bir tasarının müzake
resi sırasında, ölüm cezasının yerine müebbet 
hapse tahvili şeklinde mahkeme kararma tebdil 
edebilecek mahiyette bir teklifte de bulunulamaz 
ve bunların yerine getirilmesini de geciktiremez 
zannediyorum. 

Netice itibariyle; Anayasanın bu 132 nci mad
desi muvacehesinde Büyük Meclisin oyuna arz 
edilen bu. gibi hususlarda tasarının ret veya ka
bul şeklinde neticeye bağlanması gerekmektedir. 
Kabul edil iliği takdirde mahkeme kararı yerine 
getirilecek ve infaz gerçekleşecektir, ancak Sena
todan da geçmesi suretiyle. Ancak reddedilmesi 
'halindeki durum ne olacaktır? Bunu da Iben-
deniz şu şekilde ifade etmek isterim. Ffrlihaki-
'ka dalha evvelki 'bir dosyada. Sözcümüz ıSayın 
Melhınet Çöker arkadaşılmız «Bu (gibi aüılval-
de ölüm cezasına 'malhkûmiyet devam edecek
tir, ancak infaz yapılmıyac;ak» demektedir. 
Bendenizin şallısı kanaati odur ki, mademki, 
Büyük Meclis bu ,gıbi alhjvalde ölüm cezasının 
yerine ..getirilmemesine karar vermiştir. Şu hal
de adlî muameleyi muallâkta bırakmakta 
fayda yoktur. Böyle Ibir reddin, kanun, yoliy-
le. Anayasanın 9:2 nci maddesinde gösterilen 
prosedürle reddedilmesi halinde yapılacak iş; 
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ya Hükümet canibinden, ya Parlâmento üyele- I 
rinden birisinin hazırlıyacağı mechuri bir af 
teklifini Heyeti Umumiyeye ıgetirmek ve adlî 
muameleyi tekemmül ettirmek mecburiyetiyle 
karşı karşıya gelinmek icabetmektedir. Zira 
müebbeten bu şekilde ölüm cezasına mahkûm 
(bir irisan lolarak bırakmak, infaz safhasına te
sir eden sonuçlar doğuracaktır. I 

Şu halde farzımuhal, bundan evvelki otu- 1 
ııımda 'bir hükümlünün ölüm cezaisinin yerine I 
'ge'tirilmemesine, .Büyük Meclis karar verdi. 
'Bu kesbi katiyet ettiği takdirde, bunu mual
lâkta bırakmak doğru değildir, arkadaşlar. O 
halde o zaman mecburi Ibir af teklifini ya Hü- | 
kümet veya bir milletvekili veya senatör ar- J 
kadaşlardan birinin ıgetirmesi ve bu muame- I 
leyi de tekemmül ettirmesi icabeder. Kanaatim I 
bu merkezdedir. I 

ıSaym iSarıibralhimoğlu arkadaşımıızın tekli- I 
fine hu itibarla iştirak etlmiyoruz. Hürmetlerim
le arkadaışlar. 

İBLAŞKAN — Şimdi muhterem, arkadaşlarım, 
teklifin tümü üzerinde de-ğil, fakat Sayın .Sarı-
ibralhimoğlu'ııun vermiş okluğu, takrir üzerinde 
müzakere akılmış olduğundan, Sayın Sarırbra-
hinvoğlu lelhte, Komisyon aleyhte konuşmuştur. 
Bundan sonra Sayın Ali Dizman, Sayın Oirit-
lioğlu, 'Sayın Soyer, Sayın Aydın Balak, ve Sa
yın Sarıihrahimoğlu 'tekrar söz istemişlerdir. I 
Bu sözleri de münhasıran hu usuli meseleye ta
allûk ediyorsa leh veya aleyhte konuşmaları 
tevhit edilecektir. ıSaym Ali .Dizman siz öner
genin lehinde .m!i söz istiyorsunuz? 

ADÎ DİZMAN (Tokat) — Vazgeçtim efen
dim. I 

ıBAŞKAN — ıSaym Giritlioğlu, siz ? 
FAHÎR GÎRÎTDlOÖLU (Edirne) — Komis

yon Başkanının konuşması beni tatmin etti, vaz
geçiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Soyer, siz ? 
RUHİ SOYER (Niğde) — önerge ile ilgili 

değil efendim. I 
SADRETTÎN ÖANGA ((Buma) — Daha ev

vel söz istemiştim efendim. I 

(BAŞKAN — Evet efendim, daha evvel iste- I 
mistiniz, unutulmuş. Sayın Oanlga sizinin? 

SADRETTİN OANGA ((Bursa) — Rapor 
hakkında. 
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'BAŞKAN — ISaym Aydın Bolak, siz öneıige 

hakkında mı konuşacaksınız? 
AHM'ET AYDIN BODAK (Balıkesir) — 

Komisyon Başkanının bâzı beyanları üzerinde 
söz istemek zorunda kaldım. 

'BAŞKAN — Netice itibariyle önengenin le
hinde mi? 

AHMET AYDIN TCOIiAK (Balıkesir) — 
Hayır. Başkanın konuşması dolayısiyle süz al
mak mecburiyetinde kaldım. önerge üzerinde 
konuşmak istiyorum. 

'BAŞKAN — Şimdi önergenin lehinde ve 
aleyhinde ancak ikişer kişiye söz verilir. Üze
rinde konuşma usulü yoktur. Neticeten hu te
nakuz dolayısiyle dahi olsa önergenin lehinde 
mi, alyehinde mi? 

AHMET AYDTN BODAK (Balıkesir) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — önengenin aleyhinde. 
Sayın Sarıibralhimioğlu, siz lehinde söz isti

yorsunuz. önengenin lehinde Sayın Sarıibralhim-
oğlu'na «'öz veriyorum, (buyurun. 

«KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, arkadaşım bir husus
ta dediler ki, Meclis kararı diye bir husus 
yoktur. (Böyle hir hüküm Anayasada mevcut 
değildir. Pekâlâ Meclis kararı olabilir ve Ana
yasa 64 ncü maddesi ile «karar verir» diyor, 
«kanun yapar» demiyor. Anayasanın açıkla ka
imi ettiği »arifti hir 'hüküm mevcut iken hunun 
zıddına bir beyan caiz değildir. 

ıKaldı ki, plan tasarısı karar şeklinde Bü
yük Millet Meclisince kahul edilmiştir. Plân 
tasarısı hir kanım değil, bir karar halinde çık
ım ıştır. O halde emsal de vardır. 

Sonra arkadaşlarım, Anayasanın 64 ncü 
maddesinde «kanun koyma» «Ibütceyi kahul et
mek» ve saireye dair hususl'ar mütaakıp mad
delerde sarahaten tâyin edilmiştir. (Biraz evvel 
de söylediğim acık hükümler vardır ama, ölüm 
cezalarının infazına karar vermek, ayrı bir hü
kümle hir esasa bağlanmamıştır. Bu hüküm 
muta olmak iktiza eden- ve bu da «Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi tarafından karar verilir» 
şeklindedir. Tüikiye (Büyük Millet Meclisi de 
hukuk an ancak iki Meclis bir arada toplandığı 
takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
nin Riyaseti altında tam ve kâımil olarak teşek
kül etmiş olur. Bu itifbarla, ben burada hukukî 
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'bir zarureti ifaıde etmek istedim. îki Meclis bir 
arada 'toplanmalı (ve bu karar ittifhaz edilme
lidir. Ve bu bir teşriî tasarruf dejğildir, bir ka
mın ismi verilemez, 'bir karardır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dolak. 
'AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Mulhterem arkadaşlar; Sarılbrahimoğhı arkada
şımızın «Meclis ta rar lar ı bu Anayalsa siiste-
ımi içinde mevcuttur. Plân bunun .'bariz 'bir 
örneğidir» şeklindeki süzü, Plânın bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanun çerçevesi 
içinde bir 'hukukî tartışmanın konusu olabilir. 
[Bendeniz bu 'tartışmanın içine -girmek içlin 
söz almadım. Yalnız maddenin yaızılılş tarzın
dan, 'birleşik toplantı ^çerçevesi içinde mesele
nin müzakeresi lâzımgeldiği neticesini de çıkar
mak hukuku zorlamakla mümkün olmaktadır. Bu 
bakımdan takririndeki hukukî nükteye iştirak et
meme imkân olmuyor. Kaldı ki, bu ana kadar bir
takım kanunları kabul ettikten sonra yalnızca bu 
dosya üzerinde bir takrir ile meselenin müzake
reye alınması veya takririn oylanması da bende-
nizce mümkün değildir. Şimdi bu vesile ile bir 
mübayenetin de ortaya çıktığını ve ileride bu 
mübayenetin hukuk tatbikatçısını çok müşkül du
rumda bırakacağını da arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. Geçen defa Talât Aydemir ve ar
kadaşlarının birinci müzakeresinde komisyon söz
cüsünden, başkanından veya vazifeli kişiden bir 
sual sordum. Sevk edilen kararlar Yüce Meclis
çe tasdik edilmezse, hukukî durum ne olur, bu 
hususu vuzuha ulaştırınız dedim. 

Komisyonca cevabolarak dendi ki; «Bu şahıs 
idam mahkûmu olarak kalır, ancak cezası infaz 
edilmez. Böylece bir fark doğar, müebbet hapse 
tahvil olmaz. Yani ilerde bir af çıkarsa, müebbet 
mahkûmlar da-bu affın şümulüne ithal edilirse, 
bu şahıs ithal edilemez. Bu şahıs hakkında betah-
sis bir teşriî tasarrufa ihtiyaç vardır. Bu haliyle 
infaz edilmeksizin devam eder.» dediler. Bu hu
kukî görüşe uygun olarak da metnini, «infaz edil
memesine» şekliyle tashih edip filhal iştirak edi
yoruz dediler ve bir metin sevk ettiler. Şimdi Sa
yın Komisyon Başkanı çıktı, bu defa dedi ki; 
«Geçen defa Sayın Mehmet Göker arkadaşımız 
böyle ifade ettiler ama şahsi kanaatimi arz ediyo
rum, şahıs hakkında derhal bir sayın parlömante-
rin bir kanun teklifi getirip, infazın muallâkta 
kalmaması için yeni bir hukukî veçhenin tesbiti 
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zımnında teşebbüste bulunması lâzımdır. Şimdi bu 
ciddî bir mübayenettir. Yarın hukuk tatbikatçı
sı - bu durum karşısında bir müddeiumumi - ola
rak düşünüyoruz. Bu durum karşısında kaldınız. 
Bir adam nedir, infaz cezası tasdik ediimiyen 
bir kişi midir? Yani ilelebet idam mahkûmu fa
kat cezası infaz edilmiyecek bir kişi midir, yoksa 
bu yarın Parlâmento mensuplarından bir tanesi
nin affını teklif etmek üzere hazırladığı ve böy
lece Adliye Komisyonu Başkanı tarafından, du
rumu ifade edilen bir kimse midir? 

Bu hem mahkûm, hem tatbikatçı için ciddî 
bir ıstırap konusudur. Bu bakımdan meselenin 
Adliye Komisyonunca vazıhen tezekkür edilip, 
eğer geçen defa sözcünün söylediğinden ricat edi
yorlar ve rüeu ediyorlarsa, sarahaten ifade edil
mesinde zaruret vardır. Günkü geçen defa bu 
meseleyi sözcü söylemeden evvel komisyon âzala 
riyle temas ettiğim zaman bir kısmının kanaati 
bu bir af tır. Meclisin tasdik etmemesi ile müddei
umumi tahliye eder» diyorlardı. Kanaatleri o 
idi. Sonradan sözcü arkadaşımız bu istikamette 
beyanda bulundu, mesele halledildi. Eğer, Sayın 
İsmail Hakkı Tekinel, Sayın Mehmet Göker ar
kadaşımızın sarih beyanından rüeu ediyor ve bu 
beyan komisyonun bir beyanı oluyorsa, lütfen vu
zuha ersin. Yok eğer Sayın îsmail Hakkı Te
kinel böyle bir durum teaddüsünde bir Parlâmen
to âzası olarak şahsan vicdanında yaşadığı bir te
reddüdü ifade etmek için bunu söylüyorsa lütfet
sinler, Komisyon Başkanı sıfatiyle bunu söyler
ken perhizkâr olsunlar. Yarın hukuk tatbikatçı
sı bu yüzden tereddüde düşebilir. Bunu tavzih 
ederler ve yalnızca şahsi fikirlerini, şahsi vicda
nının muhassalası olarak ifade ettiklerini beyan 
ederlerse, tatbikatçıya bir vuzuh vermiş olurlar. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bolak'm konuşmasının ikinci kısmında temas etti
ği husus, ciddiyeti dolayısiyle, Riyaset tarafın
dan müsamaha edilerek konuşulmasına devam 
edilmesi uygun görülmüştür. Bu husustaki ko
misyonun ve diğer arkadaşlarımızın görüşleri, 
metin hakkındaki müzakere esnasında mevzuıı-
bahsedilecektir. 

Şimdi, Sayın Kemal Sarıibrahimoğluıııın ver
miş olduğu önerge ile ilgili olarak Riyasetin gö
rüşünü arz ediyoruz;. 

— 278 — 



M. Meclisi B : 47 
Filhakika, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu ar- I 

kadaşımızm ifade ettikleri gibi, mahkemelerden 
verilip do kesinleşen ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin salâ
hiyetleri cümlesinden olarak Anayasanın 64 ncü 
maddesinde sayılmıştır. Fakat Anayasanın bir- I 
çok maddelerinde «Türkiye Büyük Millet Meclisi» 
kenar bağlığı ile bâzı Ödevler de tadadedilmiştir. 
Bu arada 88 nci maddede Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim yolları gösterilmiştir ki, o 
halde Türkiye Büyük Millet Meclisi 64 ncü mad
dedeki hallerde de yine T. B. M. M. (birleşik 
toplantı yaparak bu salâhiyetlerini kullanmış 
değildir. Filhakika Sayın Kemal Sarıibrahim-
dğîü buyuruyor ki; Anayasada T. B. M. M. nin 
yetkileri (belirttikten sonra bu görevleri hangi 
prosedür içerisinde yapacağını da tasrih et
miştir. Nitekim kanun yapma yetkisi 'T. B. 
M. M. .nin yet kile rindendir. Fakat bu yetkiyi 
nasıl kullanacağını 9l2 nci ve 94 ncü maddede 
saymıştır. Halbuki idam hükümlerinin yerine 
getirilmesiyle ilgili kararın ne suretle olacağı, 
bir kanun şeklinde mi, yoksa bir karar şeklin
de mi olacağı yolunda bir vuzuh yoktur. Bu 
sebeple «Mademki Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin salâhiyeti cümlesindendir, o halde bir 
birleşik 'toplantıda bu meselenin halledilmesi 
lâzımdır.» dediler. 

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin salâ
hiyetinden olan ölüm cezalarının yerine getiril
mesinin prosedürü bu Anayasa ile teşekkül et
miş olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşundan bugüne kadar gerek Millet Mecli
sinde, gerekse Cumhuriyet Senatosunda bir 
kanun prosedürü şeklinde tatbik edildiğinden 
bu, teamüle taıayyün etmiş durumdadır. Ay
rıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde müza
kere edilmesi halinde, hangi komisyonun met
ninin esas tutulacağı meselesinin de cevabı ol
madığından, kezalik mesele şimdiye kadar 
tatbikatında olduğu gibi kanun prosedürüne 
tabi olarak yapılmıştır. Bu sebeple usuli bir 
hata yoktur. 'Hattâ Riyaset bu Arerilmiş olan 
önergeyi de oya sunmıyacaktır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — | 
Neden summıyacak?.. i 

(BAŞKAN (Devamla) — Vuzuh mevcuttur. 
bu sebeple. Şimdiye kadar gerek Millet Mecli
sinde, gerekse C. Senatosunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerinden olan bu huşu-
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sun yetkisini ne suretle kullanacağını prosedür 
tâyin etmiştir. <Bu sebeple oya sunulmıyacaktır, 

Şimdi, teklifin tümü üzerin de söz istem-
inişti. Tümü üzerinde söz vereceğim. 

KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL HAKKI 
TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum, 

BAŞKAN — Siz takdimen mi söz istiyorsu
nuz? («<Bu halledilmiştir» sesleri) 

Bu konu bitmemiştir, Sayın Aydın Bolak'm 
temas ettiği hususlar ayrıdır, bu bitmemiştir. 

Şimdi, tümü üzerinde söz Sayın Sadrettin 
<>nga'nmdır, buyurun. 

•SABRRTTİN CANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, Renate ve Peter'in katli ile il
gili Başlba'kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu şayet Türk Alman Cemiyetinin bir te
menni malhiyetini taşıyan mektubu İburada 
okunmamış 'olsaydı, 'bundan ov/velki idam »tes
kereleri gibi sezsiz sedasız geçecekti. Sayın 
Ardıçoğlu arkadaşım bu temenni mektufotmuıı 
burada, okutalup okutulmaması (hususunun ne
den rcabettiği'ni. anlıyamadığmı beyan ettiler", 
Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü şimdiye ka
darla teamül ve fbil dikleri m iz, 'bu ıgibi temenni 
mektuplarının Riyaset kürsüsünden okunma
ması noktasındandır. Ama 'bir noktanın tered
dütleri silmek bakımından efkârı umumiyeye 
arzında da fayda 'vardır. Re nata ve Peter'in 
katli günlerce basınımızın ve hattâ 'bizi üzücü 
denecek şekilde meşgul etti. Ve 'bu, (bizim tu
rizm dâvamız için de endişe verici 'bir pnopa-
ganda vesilesi de 'oldu. Bunu itiraf etmek lâ
zımdır. Ancak şunu bilmek lâzımdır ki, Türk 
adliyesi ve Türk efkârı umum üyesi, İnatta aley
himize işliyen propagandalar vesilesiyle bizi 
meşgul eden bu meselede 'hissî davranıp da (bir 
karar vermiş değildir. ' Dâva hukuku amme 
davasıdır, şahsi şikâyete bağlı suçlardan değil
dir. 'Bu itibarla dâvaya müdahil olarak katı
lan Renata ve Peter'in aileleri ner ne kadar 
bunların idam edilmemelerini talebetnıişlerse 
de ve hattâ Türk - Alman Cemiyeti de Alman
ya'da idam cezasının bulunmadığından 'balhisle, 
bize telkin yollu yazı göııdermişsc de Türk Ce
za Kanununa göre işlenen fiil ölüm cezasını 
gerektiren unsurları ihtiva ettiğine göre Türk 
malhkemcleri de bundan farksız davranmış ve 
ıgereken ceza verilmiştir. Bunu ifade etmek 
için huzurunuza çıkmış 'bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
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M Ş K Â N — Sayın IJuîhİ Soyer'. 
RUHİ SOYEIt (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım ; işlenmiş bulunan cinayetin 'memle
ket umumi efkârında ne kadar, ağır tepkiler 
uyandırdığı ve memlekette kadınlı erkekli, e'o-
İııkliı çocuklu iher şahsım ne kadar üzüntüye 
garkettiğihi hepiniz bilirsiniz. Filhakika Al
manya'da idam cezası hulunmıyabilir ve Türk 
Alman Parlâmentolar Birliği dostluk grupu-
nuiı da 'böyle bir temennisi olabilir. Ama hâ
dise Türk 'hudutları dâhilinde cereyan etmiş 've 
Türk Ceza Kanununa göre mahkemesi yapıl
mış. 'Mahkemece o kadar sabit görülmüş ve o 
kadar aşikâr görülmüştür ki, daha ilk celsede 
!bu iki sapığın idamına karar /vermiş bulun
maktadır. 

Bu itibarla memleketimizde bu .gibi masum 
ve bize güvenerek tek başlarına ıgezen, seyaha
te çıkan ve hattâ «Türkleri o kadar seviyoruz 
ki, nikâhımızı hu memlekette yapmak istiyo
ruz» diye de, kendilerini ikaz etmelerine rağ
men, Türklere ıgüJvenerek gelenlerin, sapıkça 
iki vahşimin taarruzuna mâruz kalmalarının 
memleketimiz ve efkârı umumiyemiz için no 
kadar ağır tesirler yaptığını takdir (buyurur
sunuz. 'Bu memlekette her ışeyden önce hu ıgi-
bi sapıklıkların ve hu gibi hizi dünyaya karşı 
gayet kötü vaziyete düşürecek hareketlerin 
yapılmaması elbette esastır. Ama ben kaa-
niim ki, daha ilk celsede karar veren 'mahke
menin hiçbir zaman hu düşüncelerin tesiri al
tında kalmadan, sadece ve sadece aşikâr olan 
kendi itirafları ile, babalarının, analarının da
hi iştirak ve itirafları ile meydana çıkmış olan, 
delillere dayanarak süratle idam kararı verdi
ği muhakkaktır. 

Almanya'da, idam cezası hulunmıyabilir. 
Alman dostlarımız 'büyük hir centilmenlik, hat
tâ. büyük hir insanî duygu ile hu yazıyı yazmış 
olabilirler, ama Al manya Maki teamüle uyula
rak Türkiye'de 'böyle hir idam c-ezasnıın infaz 
edilmemesi, doğrudan doğruya Türk Ceza Ka
nununu 've Türk Anayasasını rencide eder. 

Binaenaleyh ibize hu centilmence, insanca 
tavsiye ve temennilerde bulunanlara hüyük 
şükran borcumuz olmakla Iberaber, Türk Ceza 
kanunlarının icahatmı ve Türk efkârı umuıni-
yesinin kanunlara «olan itimadını 've süratle 

infazın yürümesi suretiyle kanunlara olan hü
yük itimadını sarsmamak zorundayız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Tekine!. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efen
dim, zatî meseleye temas etmek niyetinde değilim. 
Yalınız Sayın 'Riyaset Makamını işigal eden ar
kadaşımız Kemal Sarıibra'himoğlu arkadaşrmı-
'za, Anayasa hükümleri muvacehesinde Tür
kiye (Büyük Millet Meclisinin vazifeleri ve 
ne şekilde Anayasada hu hükümlerin dağıtıl
mış olduğunu izah ettiler ve takriri tekrar oya 
koymayacaklarını belirttiklerine göre, bu mev
zuda fazlaca konuşmağa lüzum görmüyorum. 
Yalnız bir tek cevaplandırılmıyan husus kal
mıştır : SarıibralvjmO'ğUı arkadaşımız'!!, Anaya
sanın 04 neü ma'ddesinde'ki karar verme yetki
sinin kanun seklinde olup olmıyacağı hususun
da tereddüdü vardır. Bu yeni Anayasamızda. 
yine tekrar ediyorum, hanını kuvvetinde karar 
verme yetkisini Parlâmentoya vermemiştir. Ka
rar, verilen bu gibi ahvalde, idam cezas'nın ye
rine getirilmesi kaydiyetinde olduğu gibi, bey
nelmilel an di aşın al arın bu Mecliste tasdik edil
mesi hususunda okluğu gibi, pekli bir kanun 
olarak iki Meclisin murakabesi 'de temin edil
mek suretiyle Anayasanın 92 nci maddesinde 
gösterilen usulü t akil) el m ek icabetmektedir. 
Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın izah ettiği 
tereddütlere gelince; konuşmalarından öyle 
anladım ki, ben mevzuu izah edememişim. 

Bizim bundan evvelki tasarının görüşülmesi 
.sırasında sözcü arkadaşımız Mehmet CîökerMcn 
farklı bir düşüncemiz yoktur. Bunu da zan
nederim ki, sarahaten ifade etmiş id'.nı. Tekrar 
ifade ediyorum ve bunun dışımla bir hukukçu 
olarak düşündüğüm hir mevzuda yine yapmış 
olduğum tetkikata istinaden ne yapılmak lazım-
gelir şeklinde ortaya vaz'etmek üzere şahsi fik
rimi beyan ettim. 

Hakikaten hu gibi mııameh'leriıı muallâk
ta kaim;1, m asında, hem hükümlü ve hem de cemi
yet bakımından büyük faydalar vardır'. Şu 
halde tekrar ediyorum: bu tekliflerin reddedil
mesi halinde idam mahkûmu olarak kalacaklar
dır. Ancak ceza infaz odilemiyeeektir. Hiç
bir Komisyon âzası bu teklifin reddedilmesi 
halinde otonıatikmaıı affedilmiş sayılacağı şek
linde bir beyanda bulunduğunu tahmin etmem. 
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Bu gibi bir beyan varsa, İm beyanla da An:' 
yasanın 132 nci maddesine a y k ı r d ' r . Zira re
lin esas kanun tjeklinde getirilmesi hV'im'dı;'. 
Bu şekli kanun içerisinde esasa t aabük eden 
bir af k:ıiıununuH müzakeresi yapılamaz ve 
Anayasanın b'>2 ııci maddesinde yazdı bı.bı-
iı a h : 

«Mahkeme karar lar ın ı lıi(;])ir suretle demiş
ti rem ez» şeklindeki bükme nıugayyir 1 > i i • ne
tice hâsıl olur ki, böyb1 bir beyan asla varidol-
ıuamak lâzımgclir. 

Arkada fa r ın ı bir de -ay ın Ardıç<ığlıı ve di
r e r bir arkadaş 'nı ın Türk - Âbının Dostluk 
Cemiyetinin bir temsilcisinin Mcel'se ulaşlırıl-
masmdaki usulsüzlükten bahsett i ler. Biz bunun 
u:-'uİ:süz olduğuna, kaani değiliz. Buna ait (v.sas 
d:)'.-'.ya da.ha evvel Komisyonumuzda 1 r 1 kik edil
miş ve komisyon .fikrini söylemiş ve 'bir mazba
ta tanzim ederek [Teyeli Umumiyetini r t t ilama 
arz etmiştir. Bi lâhara Türle - Abının (Vmiye
tinin Par lâmento azaları t a ra f ından Sayın Re
is icumhura Batı - Almanya 'da ölüm cezasının 
bahis konusu olmadığından ye ayrıca Adliye 
Vekâlet ine aynı gerekçeyle müracaat ta bulun
muşlardır . Bir komisyona Meclis Riyasetinden 
böyle bir tezkere geldi. Takdi rde koalisyon 
bunu tezekkür etmek ve 'kararını bildirmek 
mecburiyet indedir . Ağlebi ihtimal bu tezkere
nin komisyona verilmesi üzıerine dosyanın tek
ra r görüşülmesi., komisyonumuzca mümkün 
görülebilir . Ve Meclis gündeminden alınır da, 
k a r a r değiştiri lebil ir idi. Komisyonun da buna 
yetkisi vardır . Bu it ibarla buna lüzum görül
mediğine mütedair bir cevabi yazıyı Büyük 
Meclisin ı t t ı laına arz e t m e k t e İçtüzüğe uygun
luk temin edilmek istenmiştir . 

Kaldı ki, bunun dışında, bu temenniyi iz
ha r eden zevat Türk - Alman Dostluk Cemiye
tinin azaları olduğu gibi, Par lâmentonun da 
birer üyeleridir ler . 

Par lâmento la ra ras ı mücamelc kaidesine uy
gunluk temin etmenin de bir husus olacağını 
düşünemiyorum. Keyfiyeti saygımla arz etlim. 

Hürmet ler imle . 

'BAŞKAX' — Botak 'm bir suali vardır . 
A H M E T AYI) IX BOLAK (Balıkesir) — ittir 

'emsal teşkil edebilmek için, Anayasaya göre 
yü rümek te olan bir dâvanın safahatı hakkın
da Yüce Par lâmentoda beyanda bulunmak 
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mümkün olmadığı gibi, Yüce Pa r l âmen tonun 
adlî merci lerce i t t ihaz edilmiş bir ka ra r ın 
icraatını tehir, mahiyetini tebdil veya im hal 
salâhiyeti de yok tu r ve »amittir. 

Ancak, bir ölüm kara r ın ın müzakeresi mev
zuunu teşkil edeiı kailim üzerinde konuşulur
ken, Par lâmento azalar ından birisinin hükmü, 
vilâyet mahkemesinin veya Temyiz mahkeme
sinin hükmünü huzurda münakaşa etmesi ve 
reddinin sebeplerini beyan etmesi bu memnu-
iyet hükümler ine girer mi? 

A D A L E T K O M J İ B Y İ O N U B A Ş K A N I İSMA
İL HAKKT T E K İ N E L ( i s tanbul ) — Muhterem 
Başkan, bu mevzu ile ilgili o lmamakla beraber 
Riyaset, müsaade ederse komisyon ad ına de
ğil, şahsım adına bunun cevabım vereyim, 

.BAŞKAN — Evet , bu metinle ilgili ve ko
misyon sözcüsünün cevap vermesi gereken b i r 
husus değil. Doğrudan doğruya Anayasan ın 
132 ııci maddesine nasıl bir m'ân'a veri ldiğinin 
istenmesidir ki, bunun cevabı komisyona mü
teveccih bir sual değildir. 

A D A L E T IKOMİSIYONTJ B A Ş K A N I İİSMA-
ÎL TTAKKT T E K İ N E T, ( İs tanbul) — Ben bu : 

raya komisyon başkanı olarak, tercihli s'Öz 
hakkını istimal eden bir arkadaşınız o larak 
çıktım. Eğer bunu aşarak şahsım adına ko
nuşma yaparsam usule aykırı hareke t e tmiş 
olurum. Yüksek Heyetiniz eğer müsaade eder
se şahsi görüşümü arz etmeyi bir vazife adde
derim. 

B A Ş K A N — Başka bir sualiniz var mı? Sa
yın Bol ak. 

A H M E T A Y D I N BOLAK (Balıkesir) — 
Lğer başkanlık bu sualin cevaplanmasını müm
kün görmüyorsa başka sualim yoktur. 

BAŞKAN —• Bu sualinizin muhatabı şimdi 
metni Meclisimizde müzakere edilen komisyonun 
sözcüsü değildir. Müzakere edilen metin dışında 
Anayasanın 132 ııci maddesine nasıl bir mâna 
verildiği hususunda bir sualdir. 

A H M E T A Y D I N BOLAK (Balıkesir) — 
Yüksek Başkanlıktan istirham edeyim, daha ev
vel Mehmet fîöker arkadaşımız . konuşurken, 
20 - 2L Mayıs sanıkları dolayısiyle konuşurken, 
bir noktada Yüksek Başkanlık müdahalede bu
lundu. Başka bir hâdise dolayısiyle lütfen bize 
meclis emsali tesisi hususunda gayret gösterir-
lerse müteşekkir kalırım. 
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BAŞKAN — Sayın Bolak, bu husustaki tale

binizi bir önerge ile Kiyaset Divanına intikal et
tirirseniz Riyaset Divanında talebiniz müzakere 
edilir. Heyeti Umumiyeye arz edilir. 

Şimdi bu teklifin, yani Mihalıççık ilçesi Düm-
rek köyü nüfusunda kayıtlı Cafer Güler ile Zeki 
Özalp'in ölüm cezalarına çarptırılması hakkın
daki Adalet Komisyonu raporunun tümü üzerin
de başka söz istiyeni. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

(Adalet Komiyonunun teklifi) 

Cafer Güler ve Zeki Özalp hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 16 . 12 . 1963 tarihli ve esas 1963/2407 
karar 1963/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, An
kara ikinci Ağır Ceza Mahkemesinin 20 . 11 .1963 
tarihinde esas 1963/258, karar 1963/356 sayılı hük
mü ile bunlardan Zeki Özalp'in eylemine uyan 
izinsiz ateşli silâh taşımak ve gasptan ve Türk 
Ceza Kanununun 450 ne i maddesinin 7 ve 9 ncu, 
Cafer Güler'in de aynı maddenin 7 numaralı 
bendleri gereğince ölüm cezasiylc mahkûm edil
miş bulunan sicil nüfusta Mihalıççık ilçesi Düm-
rek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 
144 sayısında kayıtlı Mehmedoğlu, Fatma (Sıdı-
ka) dan doğma, doğum yeri Güreş, 10 .3 .1938 
doğumlu Cafer Güler ile aynı köy nüfusunun 
hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hü
seyin oğlu, Hatice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu 
Zeki Özalp haklarındaki işbu ölüm cezasının ye
rine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ta
sarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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9. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretti cetvelde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/636; 
C. Senatosu 1/372) (M. Meclisi S. Sayısı : 573; 
C. Senatosu S. Sayısı : 383) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu?... Burada. 
Maliye Bakanı?... Buradalar. Tümü üzerinde söz 
istiyen?... 

FAHİR GtRÎTLıOĞLU (Edirne) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHİR GİRtTEÎOÖLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, bu aktarma kanunu hak
kında bililtizam konuşmak istiyorum. Bayındır
lık Bakanlığına ait bâzı masraflardan kısıntı ya
pılması suretiyle yine Bayındırlık Bakanlığının 
bir şubesinin masraflarını karşılamak üzere kar
şımıza bir aktarma kanunu çıkmış bulunuyor. 
Aktarma kanunu bir sene evvel alman bir ka
rarın neticesi olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. 
Filhakika 'köy ve il yollarının yapılması için 
ve münhasıran bu maksatla kullanılmak üzere 
7 milyon dolara tutarında vasıta ve yedek par
ça alınmasını Bakanlrklararası İktisadi İşbirli
ği Komisyonu 16 . 2 . 1963 tarihinde uygun bul
muştu. 7 milyon dolar Türk Lirasiyle 70 mil
yon karşılığı demektir. Bakanlıklararası İkti
sadi iş Birliğinin kararından bugün 11 ay geç
miştir. Bu kararı tahakkuk ettirmek amaciylo 
Temmuz 1963 yılında 281 sayılı Kanun çıktı 
ve 281 sayılı Kanunla 20 milyon lira Karayolları 
emrine verildi. 70 milyonun 20ımilyonu bu suretle 
sağlandı ve gereken siparişler yapıldı. Geri kalan 
50 milyon hakkında malûmatımız yoktur. Şim
di Aktarma Kanunu 10 milyon lirayı sağlamak
tadır. Bu suretle geri kalan 40 milyon hakkında 
yine malûmatımız yoktur. 

Temas etmek istediğim 2 nokta var. 70 mil
yon liralık bir kararın 30 milyon lira ile tahak
kuku mümkün olmadığına göre, bakiye 40 mil
yon liralık vasıta masrafından Hükümet sar-

(1) M. Meclisi 573 S. Sayılı basmayazısı tu
tanağın sonundadır. 

C. Senatosu 383 S. Sayılı basmayazısı Sena
tonun 33 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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fmazar etmiştir. Veyahut, 1964 yılı bütçesi 
içinde mi bu iş sağlanılacaktır? Bunda Yüksek 
Meclisin tenvir edilmesinde bilhassa fayda gör
mekteyim. 

İkinci nokta, köy yollarının yapılması, il yol
larının yapılması hayatî bir ehemmiyet taşıdı
ğına göre, bu karar 1963 yılının Şubat ayında 
alındığına göre, aradan 11 ay geçtiği halde ni
çin bu kadar geçiktrilmiştir? Temmuz ayın
da kısmi sipariş yapılmış ve bu kısmi siparişin 
arkası niçin takibedilmemiştid Bugüne kadar 
20 ımilyonluk vasıtanın getirilmesi neden sü-
ratlendirilmcmiştir? 

Tenkidlerim buna ımunhasırdır. Elbetteki 
10 milyon liralık Aktarma Kanununu memnuni
yetle karşılıyacağımı da arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen^Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; 1963 
yılı il ve köy yolları için 110 milyon liralık bir 
ödenek kabul buyurmuştunuz. Bu ödenekten, 
Fahir Bey arkadaşımızın dediği gibi, 60 küsur 
milyon liralık makina ve teçhizat alınmıştır. 
İl ve köy yollarında hizmet etmesi için, daha 
doğrusu Bayındırlık müdürlüklerinin makina 
parkını takviye etmek için, bunlara tevzi edil
miştir. Bu makinalarm % 80 ni gelmiştir ve 
plân mucibince vilâyetlere tevzi edilmiştir ve 
edilmektedir. Şimdi bu tahsisattan 60 milyon 
lirasını makinalar için ayırınca il ve köy yol
larının da önemi malûm olduğuna göre, bu tahsi
satı yeniden takviye etmek, yani bu ölçüye yakın 
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I bir ölçüde takviye etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bunun için de sene içinde biliyorsunuz, bir ka
nunla 20 milyon lira bu kısma ek ödenek olarak 
verilmiştir. Fakat, bu 20 milyon liranın da kâfi 
gelmediği görülünce, yeniden 23 milyon 400 
bin liralık bir aktarma kanunu teklif edilmiştir. 
Bu 23 milyoin 400 bin liralık aktarma kanunu, 
geçenlerde yine Yüksek Heyetinizden geçmiştir. 
Bu ikinci kısmıdır, 10 milyon 400 bin liralık kıs
mı. Çünkü bu aktarmanın iki cephesi vardır. Bi
risi Karayolları kendi bünyesi içerisinden diğer 
fasıllarından bu fasla aktarma yapmıştır. Bunun 
da Nafıa Vekâletinin diğer hizmetlerinden şimdi 
şurada gördüğünüz 10 milyon küsur lira diğer 
hizmetlerinden yine aynı fasla yapılan aktarma
dır. Netice itibariyle 20 milyon evvelce, 10 mil
yon da şimdi değil, 20 milyon evvelce ek ödenek 
olarak verilmiş, 23 500 000 lira da bilâhara ki, 
bu 10 milyon lira içindedir. Yekûn olarak o fasla, 
il ve köy yolları faslına oradan alınmış olan 60 
milyona mukabil 43 milyon küsur lira ödenek ko
nulmuş ve bu ödenekle ihtiyacın karşılanacağına 
kanaat getirilmiştir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

i MADDE 1. — 1963 Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 10 140 000 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi de cetvelleri okutuyorum. 
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Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

Genel Bütçe 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

(A/2) 

MALİYE BAKANLIĞI 
711 Katma bütçelere 

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

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
705 istimlâk bedeli 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
731 Etüt ve proje giderleri 2 390 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
745 Ege Üniversitesi (6595 sayılı Kanun gereğince) 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
747 Adalet Bakanlığı (6147 ve 7020 sayılı Kanımla) 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
749 Maliye Bakanlığı (7020 sayılı Kanun gereğince yapılacak Hükümet 

konakları ile sair Maliye binaları) 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

750 Millî Eğitim Bakanlığı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık tesisleri inşaat tâdil ve 
tevriyeleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Tarım Bakanlığı inşaatı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Demiryolları yapım giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

772 Limanlar yapım giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 140 000 

BAŞKAN —• Maddeyi yeniden okutuyorum. 
('Birinci madde tekrar okundu.) 

ıBAŞKAN — Maddeyi cetvel leriyl e birlikte 
oyumuza sunuyorum. iKa'bul edenler?... Etmi
yenler i . . Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını] tarihinde 
yürürlüğe \girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Bu kamımı Maliye Bakanı 
vürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında siöz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tümü açık 
oyunuza sunulmuştur. Kutu dolaştırılacaktır. 

10. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağk cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/622; C. Sena-
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tosu. 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 574; C. Se
natosu S. Sayısı : 384) (l) 

BAŞKAN 
rada. 

Karma Bütçe 'Komisyonu Ibu-

Tümü üzerinde söz istiyen yok? Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE .1. — 19 63 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ' (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
2 873 478 liralık aktarma yapılmıştır. 

BASIKAN —Cetveli okutuyorum 

B. 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

[1] ISA YILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 

Anayasa Ma'hkenıesi 
304 Pasta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
309 'Taşııt giderleri 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

" * " ' *• • - • : • - - = ' * V •• ~' B a ş b a k a n l ı k 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi-:!-ir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 've giderleri 

'BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
30ft Giyecekler 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
309 Ta^ıt giderleri 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
408 At'om Enerjisi Komisyloım ile istişare heyeti tazminatları 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
451 Yayın 'giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
45'3 'Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

içişleri1 Bakanlığı 

308 439'S saydı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

2 500 

5 000 

8 000 

45 000 

15 000 

'29 000 

75 000 

Eklsnen 
Lira 

2 500 

15 000 

57 000 

30 000 

75 000 

(t) 574 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

285 



60 000 

75 000 

75 000 

60 000 

100 000 

t 200 000 
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Düşülen Eklenen 

B. ödeneğin çeşidi Lira J Lira 

Dışişleri Bakanlığı 

302 Ecnebi memleketlerdeki /teşkilâtın büro ve genel giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Plasta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

311 'Falhri konsolosluklar aidatı ve giderleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ;ve ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etımiyıenler... Kabul edilmiştir. 

45'3' (Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler'... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim' Bakanlığı 
307 Yolluklar 

•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
'308 4İ598 sayılı Kanun gereğince ödeneeek tedu/vi giderleri ve yol

lukları 800 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Yabancı .memleketlere ıgöderilecek öğrencilerin Iher çeşit gider
leri 2 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Ettmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 32 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 İştirak edilecek dış sergiler 32 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
201 Maaşlar 25 000 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar

dımlar 25 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve .giderleri 30 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 60 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 

301 Merkez daireleri büro giderleri 22 526 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,305 Kira bedeli 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 9 000 
©AŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Düşülen Eklenen 

B. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

307 Yolluklar 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Yüksek İstişare Kuruluna üye olarak iştirak edeceklerin hu
zur haklan ile yollukları 20 870 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştiı. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu (genel giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etimiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

417 Liman idareleri giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etimiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 17 108 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etimiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Oalışma Bakanlığı 
201 Maaşlar 100 OM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
307 Yolluklar 14 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kamın gereğince ödenecek tedavi gider ve yol

lukları 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı 
303 Basılı kâğıt ve defterler 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 6309 sayılı Maden Kanunu (gereğince yapılacak bilûmum ilân ve 

sair giderleri 1'5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etimiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve tskân îşleri Genel Müdürlüğü 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E tan iyen ler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Düşülen Eklenen 

B. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 
701 Bina 'onarımı 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kaıbıü edilnıigıtir. " 
731 Etüt ve pı\>je giderleri 50 OOO 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etm [yenler... Kabul edilmiştir. 
781 'Makina ve teiçihizat satmalma ve «narım 100 000 

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

Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı 

781 Yeni makin a 've teçhizat satmalımı 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etim iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi yeniden 'okutuyorum. 
(1 ııci madde'tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz cetvel -

1 eriyle birlikte 'oyunuza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1903 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mının 101 ne i (ödenekler) bölümünde (Köy 
İşleri Bakanı ile Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanı 'ödeneği) adiyle yeniden açılan 14 ncü 
maddeye 500 lira olağanüstü 'ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — İ M yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı formül çıkarılmış, yerine ilişik (3"1 

sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 
BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi eetivelleri'yle 'birlikte /oyunuza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tariflimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul •edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi' oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isıtiyen yok. Tümü açık 
oyunuza, sunulmuştur. Kutu dolaştırılacaktır. 

11. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/630; C. Senatosu 1/374) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 575; C. Senatosu S. Sayısı : 
385) (1) 

IBAŞKAN —- Tümü 'hakkında söz isıtiyen 
yok. Maddelere ıgeçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

îstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) saretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

/MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetivelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
36 000 liralık 'aktarma yapılmıştır. 

(BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) 575 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

C. Senatosu 385 S. Sayılı basmayazı C. Sena
tosu 33 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 



B. 
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Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

ödeneğin çeşidi 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

(A/ l ) 

İstanbul Üniversitesi 

30d/ Büro giderleri 34 000 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Boşta, telgraf, telefon ücret ve giderleri 
İBAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 45Ö-8 sayılı Kanun gereğinee ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etoniiyenler... -Kalbul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 IMalhkeme giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4M Yayın giderleri 2 000 
IRAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(IBirinci madde tekrar okundu.) 

.2 000 

5 000 

14 000 

15 000 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum, {Kabul edenler... Kalbul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — ıBu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

'BAŞKAN — .Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

İBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 'Tümü bak
landa söz istiyen?... Yoik.. Tlümü açık oyunuza 
sunulmuştur. Kutu dolaştırıl adaktır. 

12. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/639; ıC. 

Senatosu 1/378) (M. Meclisi S. Sayısı : 576; 
C. Senatosu S. Sayısı : 395) (1) 

(BAŞKAN — Bayındırlık Bakanının bir 
önetfgesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
ıBulgünkü ıgelen kâğıtların raporlar kısmın

da bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
19|G3 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Aj/2) işaretli 
«etivelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının gündeme alınarak daığıtilmasiından 
48 saat ıgeçımemiş olimasına rağmen öncelikle 
görüşülmesini ıarz ve teklif ederim. 

(Bayındırlık IBakanı 
Aritf Hikmet Onat 

(1) M. Meclisi 576 S. Sayılı basmayazı tuta-
nağın sonundadır. 

C. Senatosu 395 S. Sayılı basmayazısı C. Se
natosu 33 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

289 — 



M. Meclisi B : 47 
BAŞKAN — Dağıtılmış olmaisına rağmen 

üzerinden 48 saat geçmemiş olduğu için evvelâ 
48 saat /geçmeden .gündeme alınması hususunu 
.•oylarınızla sunacağım.. Kabul edenler... Etmiyen
le r.'.. (Kalb'ul edilmiştir. 

Gündeme alınmış olan bu aktarma kanunu
nun öncelikle göi'üşüljmesini 'oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini 'oylarınıza sunuyorum,. Kabul eden
ler... Et m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeyi «etivelleriyle birlikte 
kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kafbul ediil-
ra.iş!tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

(MADDE 3. — Bu kanunu IMaliye ve (Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAiŞIKAN — Maddeyi kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... ıKabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü 
açık oyunuza sunulmuştur. Kutu dolaştırıla
caktır. 

4 . 2 . 1964 0 : 2 
İBirinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kamun 

(MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 15 010 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

'BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

13. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sanâîğı Kanununa e<k kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı: 537) (1) 

BAŞKAN -— Plân Komisyonu?. Burada. 
Millî Savunma Bakanı da buradalar. Tümü 
üzerinde söz istiyen Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 537 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

B. ödeneğin çeşidi 

(A/.2) 

705 (İstimlâk ve satmalm'alar 
BAıŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

7114 (0200 sayılı Kanunun 41 nei ımaddeisi gereğince ayrılacak işletme 
döner serjmayeisi» 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

73i 1 Etüt ve proje 
IBIAŞKA.N — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

771 ISıosyal sermaye yaitırıımları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7721 Köy su işleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Taşıt, makina ve teçjhizat satmalımı ve onarımı 
IBiAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İBirinci madde tekrar okundu.) ' '-• " • " " 

Düşülen 
Lira 

5 CL60 000 

500 000 

3 000 000 

6 350 000 

Eklenen 
Lira 

İli O10 '000 

.4 000 000 
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Raporda bu tasarının ivedilikle görüşülmesi 

teklif edilmiştir, ivedilikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 
tarihinde vukubulan silâhlı ayaklanmanın bas
tırılmasında vazifeli olanlardan ölenler ile 
vazife malûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimle
rine ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetim
lerine ve vazife malûllerine 24 Şubat 1961 
tarihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 
ncü derece üzerinden; 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayılı 
Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı erler sü
tunundaki miktar üzerinden ödenir. 

BAŞKAN — P>u 1 nci madde ile ilgili söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Yıok... Verilmiş 
bulunan önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 0 - 2 1 Mayıs hareketi karşısında Anayasa 

nizamına bağlılık uğrunda şehit düşen kahra
man Ordu mensuplarına şelhit maaşı bağlanması 
için gelen ve sıra no. 537 olan kanun tasarısına 
aynı ideal uğrunda 22 Şubat 1962 de şehit dü
şen Top Yüzbaşısı Rahman Şener'in de dâhil 
edilmesini hak ve adaletin tecelligâhı olan Bü
yük Meclisin muhterem üyelerinden saygılarım
la teklif ederim. , 

Samsun 
Îlyas Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, metinde za
ten isim sayılmamıştır. Bu önerge hakkında 
mütalâanız? önergeye iştirak ediyor musunuz"? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP 
MÎRKELÂMOĞLÜ (İzmir) — Mahiyeti aynı de-
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ğildir. O hâdise başka, ıbu hâdise başka. Bu 
bakımdan iştirak etmiyoruz. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bu önerge üzerinde konuşmak 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
Oyunu ikullanmıyanlar var mı? Oylama iş

lemi bitmiştir. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Esasında söz alışım bir sualin sorulmasından 
ibarettir. Sayın Millî Savunma Bakanı bura
dadır. Kanun tasarısı 21 Mayıs şehit aileleri
nin hukukunu vikaye için sevk edilmiştir. Eğer 
gerçekten 22 Şubat hâdisesinde şehidolan bir 
kişi varsa, yarın ilerde onun için de hususi bir 

kanun sevkı külfetinden veya sevk etmek su
retiyle haksızlığından vikaye için, Sayın Millî 
Savunma Bakanı lütfen tetkik buyursunlar, 
veya müşavirleri ile konuşsunlar böyle bir du
rum varsa reylerimizi ona göre izhar edelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Sayın 
Giritlioğlu, Sayın Bakan daha evvel söz iste
mişti. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (istanbul) — Biz bir hareketi önlemek 
sahnesinde ortaya çıkmış, şehidolımuş ibir şehit 
22 Şubat hâdiselerinde bilmiyoruz. Resmen 
intikal etmiş böyle bir şey yok. Bugüne kadar 
da intikal etmediğine göre uzak- bir ihtimal 
olarak böyle bir şey intikal eder tahminine 
dayanarak bir hüküm sevk edilip edilmemesini 
Yüksek Meclisin takdirine arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — îlyas 

Kılıç 'arkadaşımız konuşsun, ondan sonra ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Îlyas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Arkadaşlar; 

22 Şubat hâdiselerinde 20 ve 21 May.s hâdise
lerinde olduğu gibi demokrasinin müdafaası, 
savunması ve rejimin selâmeti için müesseselere 
karşı yiapılan taaruzları defetmek gayesiyle va
zifeli bir yüzbaşı arkadaş - ki, önergede ismi 
vardır, Rahman Şener - bu işin karşısındaki bir 
üsteğmen tarafından nöbet vazifesi sırasında 
tabanca ile vurulmak suretiyle öldürülmüştür. 

Şimdi 20 - 21 Mayıs hâdiselerinde havadan 
bu hâdiseleri defetmek için yapılan müdahale 
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neticesinde şehit düşen arkadaşlarımız gibi aynı 
giayen-in temini için göstermiş olduğu mukave
mete itaat etmiyen bir üsteğmen tarafından 
öldürülmüş olan arkadaşın da aynı şekilde şe
hit muamelesine tabi tutulması en âdil, en ısade 
adalet duyguliarına uyar kanısındayım. Bu mak
satla kendi durumu bu vaziyetin içerisinde mü
talâa edilen Yüzbaşı Rahman Şener'i de bu 
kanun çıkarken, bu kanunun şümulü içerisine 
alınması için bir önerge takdim etmiştim. ıŞim-
di Sayın Millî Savunma Bakanını dinledikten 
sonra hayretler içerisinde kalmış olduğumu 
söylersem beni mazur görünüz. 

22 Şubat hâdiselerinde Ibu şekilde şehidol-
muş bir insan tanımıyorum, demişlerdir. Şim
di Genelkurmayın 'Nöbetçi Subaylığından, 
Genelkurmaya hangi maksatla, girdiği mlalûm 
olan bir üsteğmenin, bu hareketine mâni olmak 
için yapılan müdahaleye karşı koyması verilen 
emre itaat etmemeli bilâkis itaat etmemekle 
kalmayı]), bir de yüzbaşıyı vurmuş olan bu üs
teğmenin biliyorsunuz ki mahkemesi devam 
etmektedir. 

I Umun nasıl neticeleneceğini bilmiyoruz ama 
22 Şubat hâdiselerinin sizce malûm olan veçhesi 
karşısında şehidolan bir arkadaşın şehit duru
munun nazarı itibara alınmadan, «böyle birini ta
nımıyoruz ve böyle birisi yoktur» denmesini ve bu
nun bilhassa Millî Savunma Bakanı gibi kendi
sini çok sevdiğimiz, saydığımız ve hürmet etti
ğimiz bir arkadaşımız tarafından ifade edilme
sini hakikaten üzülerek karşılarım. 

Arkadaşlar, 22 Şubat hâdisesi de bu rejimin 
yıkılması için teşebbüs edilmiş bir harekettir, 
ihdas edilmiş bir harekettir.. Onda mütecavizler 
tarafından öldürülen bir arkadaşın şehit muame
lesi görmemesi fakat 20 - 21 Mayıs hâdisele
rinde ölenlerin şehit muamelesi görmesi ve bu 
iki olayda aynı ideal uğrunda ölenlerin aynı 
muameleye tabi kılmmaması hakikaten adalet
sizlik olur. 

Yüksek Meclisten ve muhterem arkadaşla
rımdan bu önergeye iltifat gösterecek bu arka
daşın da aynı şekilde muameleye tabi tutulma
sı ve üzerinde şehit işlemi yapılmasını en sami
mî dileklerimle, sade bir arzu olarak istiyorum. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon takdimen söz istiyor, 
efendim. Buyurun. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECÎP 

MtRKELÂMOĞLU (izmir) —• Değerli arkadaş
larım, bu tasarı münhasıran 21 Mayıs olayları 
şühedasının ailesine tazminat vermek için sevk 
edilmiştir. Bu tasarıyı bu hudut içinde tutmak, 
işin mahiyetine uygun bir hareket olacaktır. 
22 Şubat hâdisesi ayrı bir hâdisedir. O hâdise
nin mağduru varsa, şehidi varsa zarar didesi 
varsa, bunlar ayrıca mütalâa edilir. Ayrı bir ka
nun tasarısı, halinde huzurunuza getirilir, müna
kaşa edilir, müzakere edilir ve intacedilir. Bu 
hâdise ile o hâdiseyi tevhidetmek, bir arada mü
talâa etmek mümkün değildir. Kaldı ki, şimdi 
aldığımız bilgiye göre o hâdisenin tarafları mah
kemededirler, muhakemeleri devam etmektedir. 
Burada alacağınız bir kararın mahkemenin tarzı 
cereyanına müessir olacağı ihtimalini de nazarı 
itibara alarak bu hâdise hakkında vereceğiniz 
hükmü sonraya talik ederek, müteşebbis arka
daşlarımız tarafından ayrı bir teklif veya Hü
küm ot. tarafından ayrı bir tasarı halinde ne za
man huzurunuza getirilirse o zaman müzakere 
edilmesini,şartına muallâk olarak bu tasarıyı ay
rı bir hâdise olarak kabul etmenizi ve intacetmo-
nizi komisyon olarak istirham ediyoruz. 

BAŞKAN— Sayın Giritlioğlu. 
FAHt'R Gl'RlTLlOÖLU (Edirne) — Pek kıy

metli arakdaşlarım, görülmekte bulunan bir mah
kemenin kararları üzerinde, kararlarına mües
sir olacak şekilde konuşmanın yasak olduğunu 
bildiren Anayasa hükmünü tefsir ederken Ana
yasadaki maksadı göz önünde tutmamız gerekir. 
Burada komisyon sözcüsünün bu noktaya ma
tuf beyanlarına ben iştirak edemiyeceğim. ölen 
bir kimsenin böyle bir maaşa müstahak olup 
olmadığı konusunu görüşmekten ibarettir. Bura
daki görüşmemiz ve. sureti katiyede maznunun 
mahkûmiyeti üzerinde uzaktan yakından mües
sir olacağının, beyanlarımızla hiçbir alâkası 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi iki nokta
dan mütalâa etmek istiyorum : 

1. 22 Şubat ve 21 Mayıs olayları, komisyon 
sözcüsünün söylediği gibi, iki müstakil olay ma
hiyetinde değildir, kanaatindeyim. Aynı kasdi 
cürmi altında işlenmiş, ikisi de teselsül eden bir 
hâdisedir. Her ikisi de mevcut Anayasa nizamı 
aleyhinde irtikâbedilmiştir. Birincisi şu safha
da kalmıştır, ikincisi şu safhada kalmıştır. Fa-
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illeri dahi aynıdır. Bu bakımdan bugün görüşül
mekte bulunan elimizdeki tasarı 22 Şubat olay
larına münhasır bir tasarı karakterinde olma
malıdır. Anayasa nizamı aleyhinde hareket eden
ler karşısında bulunanlardan şehit olanları vika
ye için alınmış bir tasarı hüviyetinde olmalıdır. 
Bu yönden de komisyon sözcüsüne iştirak edemi
yorum. 

İkinci noktaya temas etmek isterim. 22 Şu
bat günü bir olay tesbit edilmiştir. Genelkur
may Başkanlığının önünde bir yüzbaşı bir üs
teğmen tarafından vurulmuştur. Münhasıran 
vurulma olayına bakarsak bu bir katil fiilinden 
ibarettir. 

Şimdi hafızalarımızı tazeleyelim : 27 Mayıs 
günü de buna benzer bir olay olmuştu. 27 Mayıs 
1900 günü Ali İhsan Kalmaz isimli bir vatandaş 
bir jandarma eri tarafından vurulmuştu. Mün
hasıran olaya bakarsak bu da bir katildir. 

Ali ihsan Kalmaz bir dâvan IM adamı. .Jan
darma ev' de bu dâvanın adamına karşı koy
mak amaciyle, belki değil, katiyen değil, belki 
kelimesini fazla söyledim. Fakat bu dâvanın 
adamı, Ali İhsan Kalma/ can verdiği zaman 
biz onu şehit kabul ettik. Kabul etmekte yer
den güğe kadar haklı idik. 22 Şubatta her 
türlü tehlikeye karsı korumak için Genelkur
mayda çok sıkı ©maliyet tedbiri alınmıştı. Ge
nelkurmay Başkanlığı binasını korumakla gö
revli bir yüzbaşı var. Kapıda duruyor. (Binaya 
en masum duygularla dahi girmek istiyen bir 
kimseyi sokmamakla vazifeli. Diyelim ki, 27 
Mayıs günü jandarma eri ne kadar mâsıımsa, 
bu yüzbaşıyı öldüren üstğmen de, bir haberi 
Genelkurmay. Başkanına iletmek maksadıyla 
gelmiş, içeri girmek gibi 'masum bir duygusu 
var. işte mahkeme kararlarına hiç tesiri olma
yan bir konuşma yapıyoruz. Diyelim ki, böyle 
bir duygu ile üsteğmen geldi. Fakat vazifesi 
icabı, her kim olursa, olsun, içeri almamak gi
bi bir vazife almış olan bir yüzbaşı, o üsteğ
men tarafından vuruldu. Şu sebepten veya bu 
sebepten vuruldu. Ama, vurulma olayı reji
mi mıılhafıaıza (kastı ile görevli ibir yüzbaşının di
renmesi, dayatması, almış olduğu emri harfi
yen yerine getirmesi amacının neticesidir. Bi
naenaleyh, alailâde bir münakaşadan doğmuş, 
dışarıda, 'görev haricinde işlenmiş bir cinayet 
karşısında bulunmuyoruz. 2(2 Şubatın yarattığı 
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atmosfer içinde vazife almış bir yüzbaşımız şe
hit edilmiştir. 

<Ben şahsan istirham ediyorum, Sayın Ko
misyon, bu konuyu bir iki gün tehir etmiş olu
ruz. Kannn tasarısını geri alsınlar, durumu bir 
daha tetkik etsinler, ve inancım odur ki, îlyas 
Kılıç arkadaşımı çok yerinde bir teklifle Mec
lise gelmekle adaleti temin etmiş bulunuyor. 
Eğer Ilyas Kılıç, arkadaşımın beyanları teklifi 
ve benim buradaki beyanlarım komisyon tara
fından da kabul edilecek olursa, lütfen ko-
'.misyon gene fikrinden rücu etsin, 21 Mayısla 
22 Şubat olaylarını aynı kasdi cürmî altında 
işlenmiş Anayasa rejimi aleyhine fiil olarak 
kabul buyursun ve o taktirde bir adaletsizlik 
yapmaksızın bu rejimi savunanların tamamı
na birden (Büyük Meclis olarak gereken emek
lilik işlemini sağlamış bulunalım. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• ıBuyurun komisyon. 
BÜTOK KOMıİKYf()XU KÖZCÜiSÜ L\ I«X *İ1» 

ıMitRKELİjMlOĞLU (izmir) — Efendim, bi
zim itirazımız yoktur. Ancak 22 Şubat 
hâdisesinde olan. bu vurulma olayı he
nüz cereyan .halinde olan bir mahkeme
den neticelenmemiştir, şehit muamelesine tabi 
olup olmayacağı hususu meşkûk ve muallâk
ta olan bir hâdisedir. Yarın 'mahkeme onu şe
hit. muamelesine tabi tutmazsa, alacağımız ka
rar o zaman yerinde olmıyacaktır. Bu bakım
dan biz iştirak edemiyoruz. Yoksa mahiyeti 
itibariyle birbirine bağlı olsa iştirak edeceğiz. 
Yani kendimizi buna hazır hissediyoruz. Biraz 
evvel arz ettiğim noktada tereddütlerimiz ol
duğu için iştirak edemiyoruz. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu konuş
malardan sonra sual hakkı vereceğim. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; 21 Mayıs'dan sonra çok 
uzun zaman geçti. Bu kanun tasarsının yüksek 
huzurunuza varması aşağı - yukarı 5 aylık bir 
zaman fasılası ile oldu. Ve ayrıca bunun bir 
an evvel hallü fasledilmesi için bir takrir ver
dik. Müstaceliyeti ve önceliği kabul edildi, şim
di konuşuyoruz. Arkadaşımızın bahsettiği me
sele, bu hususta en yetkili kimse olan Bakan tara-
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fından haklı olarak «meçhul, bilinmiyor» diye 
ifade edildi. Bir mevzuun esası, teferruatı, ce
reyan tarzı üzerinde tartışmalar, askerî kayıt
lar, ve saire bilinmeksizin bu kanun içerisine 
konması bir defa teknik bakımından hatalıdır; 
bu, 20 - 21 Mayıs için getirilmiş bir kanundur. 
Bu bakımdan hatalıdır. 

İkincisi, komisyon metni alacak, tetkik ede
cek, münakaşalar olacak, o bakımdan da yani 
işin esası şu anda ayaksız, yaralı, para bekler 
vaziyette olan insanlar vardır. Onların hakkını 
geciktirmesi bakımından da usulsüz olduğu ka
naatindeyim. Şimdiye kadar Yüce Meclise va
tani hizmet tertibinden birçok kanım gelmiştir. 
Hepsi de tek tek gelmiştir, şahıs şahıs gelmiş
tir. Muhterem arkadaşımızın bu fikrini bir ka
nun teklifi haline sokup, normal komisyonların 
da, yetkililer önünde tartışması yapılarak geti
rilmesinde fayda vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi vatana hizmet 
etmiş olanların hiç birisinin hakkını vermemez-
lik etmez. Eğer bir şahıs vatana hizmet etmiş 
ise onun hakkının geç de olsa Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından verileceği kanaatini * 
taşımaktayım. Onun için bu kanunun müzake
resini âksatmıyalım, 20 - 21 Mayıs olaylarında 
şehit olup Atatürk'ün, Anıt - Kabrine gömülen 
şehitlerimizin hakların* biran evvel verelim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Kılıç! 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, şekli, esasa tercih ediyoruz. Şimdi 
komisyon sözcüsü dediler ki : «Efendim, bu 
hâdiseler mahiyetleri itibariyle birbirinden fark
lıdır.» 

Arkadaşlarım, zaman itibariyle birbirinden 
farklıdır, mahiyet itibariyle farkı yoktur. 22 Şu
bat Harekâtı bu memlekette rejime karşı girişil
miş harekât mıdır, değil midir? Böyle olduğu
na göre 22 Şubat'ta ayaklanan zümreye mensup 
bir üsteğmen Genelkurmaya girmeye tevessül 
etmiş midir, etmemiş midir? Etmiştir. Etmiş
tir ki, bu harekât olmuştur. Genelkurmayla 
nöbetçi subaylığı vazifesini dcrııhde eden bir 
yüzbaşı, bu harekât sırasında Genelkurmaya 
girmesine mâni olmak için üsteğmene karşı koy
muş ve bu sırada bu üsteğmen illâ içeri gireyim 
diye yüzbaşıyı vurmuştur. 
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Şimdi arkadaşlarım, askerlikte bir nöbet va

zifesi vardır. Nöbet vazifesini ifa eden bir şahıs, 
nöbeti esnasında vurulduğu zaman, bu şahıs va
zife başında olduğu için evvelâ şehittir, şehit 
muamelesi görür. İzmir Müstahkem Mevkii Ni
zamiyesinde nöbet vazifesi deruhde eden bir er 
bu şekilde şehit olmuştur. Bize o zaman böyle 
söylemişlerdi. Bu yönden bir. 

İkincisi, 22 Şubatın mahiyeti bakımından 
da, bu çocuk gene rejimin müdafaası için müna
kaşa etmiş. Çünkü, «gir içeri» diyebilirdi. Va
zife ifa ederken görmüş olduğu mukavemeti 
yenmek için direnirken mukavemetçi tarafın
dan vurulmuş. Bu, şehit değildir? Bu harekât 
22 - Şubatta olmuştur, Genelkurmay içerisinde 
olmuştur. Bunu şehit kabul etmiyoruz. Ama 
diyeceksiniz ki, efendim daha mahkemesi devam 
ediyoı1. 

Arkadaşlar, biz öyle insanlar biliyoruz ki, 
vurulmuştur, kendisi şehittir, mahkemesi de
vanı eder, bunun faili bellidir, öbürleri harekât 
içerisinde ölmüş. Kim öldürmüş belli değildir. 
Faili yok, toptan faillerini biliyorsunuz. 20 - 21 
Mayıs olaylarının failleri. Bunun failli de belli. 
Mahkemede netice ne olur o bizi ilgilendirmez. 
Ama ortada vazife sırasında, kendisine tevdi 
edilen bir vazifeyi deruhde ederken ki, o va
zife hassaten 22 Şubatta rejime karşı girişil
miş bir hareketi önlemek esnasında iki misli 
vazife görmektedir. Bir subay olarak normal 
vazife görmek var, bir de hem nöbetçi subayı 
olarak hem de ('22 Şubatın karşısında bir insan 
olarak vurulmuşsa, ölmüşse bu, şehit değil mi
dir.) 

Reşit Ülker arkadaşımız dedi ki : «Ayağını 
kaybetmiş, kolunu kaybetmiş, arkadaşlar para 
bekliyor.;» Arkadaşlar, üç gün daha beklesin, 
üç gün daha beklememesi ile bir haksızlığı telâfi 
edecek. Bir arkadaşın hakkını teslim etmek için 
üç gün beklersek bunda büyük bir kayıp mı 
olur? Elbette arkadaşlar onlar para bekliyor 
ama, parasız da bırakılmış değil. Üç gün daha 
bekliyebilir. Ama biz bir haksızlığı telâfi ede
lim arkadaşlar. Burası adaletin tecellisi için 
son nıercidir. Biz bunu buradan geçirip... Efen
dim bir kanun teklifi getirilsin deniyor. Ar
kadaşlar ben 22 Şubattan sonra da bu şekilde 
bir önerge vermiştir. Bunun bu komisyonda 
olması lâzımgelirdi. Ama nazarı itibara alın-
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mamış veya her hangi bir yerde kalmış ola
bilir. Şimdi benim arkadaşlardan istirhamım, 
burada, dilenmesinler, 22 Şubatm mahiyetini 
benden arkadaşlar çok daha iyi biliyorlar O 
lvtlde bu atmosfer içerisinde şehidolan bir ar
kadaşı buraya ithal etmek için bu kadar mu
kavemet göstermesinle!-. Benim mâruzâtım 
bundan ibarettir. Ben komisyonun ve Meclisin 
hakşinas, kadirşinas arkadaşlarına istirham 
ediyorum, lütfetsinler bunu kabul etsinler. 
Komisyon da bir ÖngÖrürlülük göstersin, bunu 
alsın bir iki gün daha bekletelim ve canü gö
nülden biz de buna rey vermek suretiyle kabul 
edelim, iki gün sonra olsun, fakat hakikati te
celli ettirelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GlRÎTLİOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarımın, huzurunuzu ikinci defa ol
mak üzere şu sebepten dolayı işgal etmiş bu
lunuyorum : 

Komisyon noktai nazarını kısmen değiştir
miş bulunmaktadır; müteşekkiriz. 22 Şubat ile 
21 Mayıs arasında bir irtibat gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Ancak, teknik bakımdan bâzı 
itirazda 'bulunmuşlardır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; komisyonun bu 
itirazı şu noktaya dayanmaktadır. Mahkeme be-
nüz bitmediğine göre; ölen yüzbaşının şehido-
lup olmadığı kararı henüz verilmemiştir. Bi
naenaleyh bu kanunun içine ithal etmemiz 
mümkün değildir. 

Arz etmek istediğim nokta, tamamiyle baş
ka bir noktai nazara istinaded-ecektir.- Mahkeme 
suçlu görüp görmemesine göre üsteğmen hak
kında karar verir, kararı Ceza Kanununun 
muayyen maddelerine göre tâyin ve tasrih eder. 

öldürülen namına bu şahsın şehit mi değil 
mi, münakaşası burada yapılmaz, evvelemir
de mahkeme kararı bu vadide hiçbir zaman 
meseleye ışık tutmıyacaktır. 

Şehitlik konusunda karar verme yetkisi 
idari makamlara aittir. Ben hazırlıklı bir va
ziyette huzurunuza bu konu için gelmedim. 
Şehitliği tarif eden mevzuatımızı maalesef şu 
anda huzurunuzda söyliyemiyeceğim, bilmi
yorum. Yalnız bizim mezuatımızın kifayetsiz 
olduğunu biliyorum, iki tane misal vermekle 
yetineceğim ; 
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Madde 1. — Cephede harbettiği sırada ölen 

kimse şehittir. Fakat, cephede vurulup da has
taneye nekledildikten sonra Ölen kimse şehit 
değildir. Mevzuatımızın bildiğim bir tarafı bu. 

Yine ikinci «bir misal vereyim; eşkıya taki
binde ölenler hakkında şehitlik muamelesi ya
pılmamakta, yapılamamaktadır. Biz bunun şe
hit olduğuna ferden ve hissen kaaniiz1, fakat, 
kanunlarımız bu imkânı vermektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek kî, 
şehitlik otoritesi altında konuşuyoruz. Daha 
ziyade bizim takdirimize göre o mertebeye yük' 
seltmişsek, o mertebeye yükselttiğimiz kişilere, 
muayyen kişilerin bıraktığı kişilere, muayyen 
bir emeklilik maaşı bağlıyoruz. Biz 21 Mayısta 
ölenleri bu tasariyle şehitlik mertebesinde gö
rüyoruz. 27 Mayısta ölenleri şehit mertebesin
de gördük ve ilân ettik. 22 Şubatta nöbette bu
lunan bir yüzbaşının şehit mertebesinde görül
mesine lâyık olup olmadığını lütfen 'Hükümet 
takdir etsin, arzımız bundan ibarettir. Lütfet
sinler, iki gün kanunun müzakeresini tehir et
sinler. Hakikaten öldürülen zaviyesinden Mil
lî Savunma Bakanlığı durumu tetkik etsin, 
öldüren zaviyesinden durumu mahkeme tetkik 
ediyor. Millî Savunma Bakanlığı öldürülen 
yüzbaşının nübettc olup olmadığını ve hakikaten 
içeriye sokmamak için bir gayret gösterip gös
termediğini tesbit etsin ve yine takdir ölçüsü
nü kullansın. Bu vazife şehitlik mertebesinde 
bir vazife midir, değil midir? 

Takdir ölçüleri hissidir, takdir ölçüleri mil
lîdir, takdir ölçüleri dinîdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; nihayet şehit 
yıfati; dinden gelen bir sıfattır. Bunun için Aye
ti Kerime vardır. «Nöbette vurulan şehitti.». 

Bu sıfatı Millî Savununa Bakanlığı kabul 
eder mi etmez mit. Bunun içinne millî unsur
ları katar mı, katmaz mı, takdirini kullansın kar
şımıza iki gün sonra gelsin. 

Onun için evvelki taleplerimi tekrarlıyorum. 
Lütfetsinler gerek komisyon ve gerekse Millî 
Savunma Bakanlığı ısrar buyurmasınlar, lüt
fen bu meseleyi tetkik etmek üzere ve münha
sıran buna ait olmak üzere durumu tetkik et
sinler ve iki üç gün içinde yine karşımıza ge
tirsinler. Kanunun ivediliği haleldar olmıya-
caktır. Çünkü, bu saat, Meclisin müzakeresinin 
sonlandır, Oylama muamelesi dahi ikmal edil-
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miyeccktir. Tekrar tekrar komisyondan bu an
layışı göstermesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Ko
misyon daha evvel 'konuştu. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-
liÂMOĞLU (İzmir) — B i r noktayı tavzih ede
ceğiz. Belki izahına medar olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyona iadesini istiyen bir 
önergede vardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİIİKE-
LÂMOÖLU (İzmir) — Efendim, evvelki fikir
lerimize sarahat vermek iyin bil' noktayı tav
zih etmek istiyoruz. 22 vŞrJbatta rejime müte
veccih olan hareketi önlomek için kendilerini 
ortaya koyanlar, rejimi koruyanlar, bütün par
lâmentonun ve 'komisyonun takdir ve takdis 
hislerini elbette kazanmışlardır. Bu noktayı tav
zih ediyoruz. 22 Şubat hâdisesi ve 21 Mayıs 
hâdisesi birer müstakil hadisedir. Fikrimizi tek
rar arz ediyoruz. Anca!; mahiyet itibariyle 
benzerlikleri vardır. Hâdise olarak müstakil iki 
ayrı hâdisedir. Bizim bu hâdisedeki tutumumu
zun mesnedi şudur.. 

21 Mayıs hâdisesinin şühedası irin tazminat 
meselesinin halline matuf bir kanun tasarısı şe
hitlik rütbesini kazanıp kazanmadığı meşkûk 
olan ve cereyan halinde olan bir hâdiseye tat
bik edilemez nokta i nazarından hareket ediyo
ruz. 

Şöyle bir ortalama, teklif getiriyoruz, eğer 
isimi çıkarırlarsa, 22 Şubat şehidi veya şehitle
ri diye umumi bir formül altında getirirler
se, komisyon katılacaktır. Ve o zaman kim. bu 
noktaya gelmiş ise kim şehadet mertebesini ih
raz etmiş ise ona verilecektir. Bu bakımdan tat
bikatçılara da kolaylık olacaktır. 

Bir sual sordular, «Şehitlik meselesini kim 
halleder?» diye, Millî Savunma Bakanlığı hal
leder. Onun da henüz böyle Ibir kararı yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
evvel önergeyi vermiş olan Ilyas Kılıç arkada
şım yeni bir önerge vermiştir. Sayın Kılıç, bi
rinci önergeyi geri mi alıyorsunuz1? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır efendim, 
müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Birinci verdiğiniz önerge ile 
ikinci verdiğiniz önerge birbirinden farklıdır. 
Birincisinde, isim tasrih ediyorsunuz. «22 Şu
bat şehitlerinden Rahman Şener'i de bu kanu-
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nıın şümulüne alınız» diye ikincisinde, ise 
«22 Şubat şehitleri» diye umumi bir tâbir kul
lanıyorsunuz. Artık o ismi geçen zat şehit mi
dir, değil midir? Onu kanunu yapanlar tetkik 
edecektir. ™ 

Şimdi siz birinci önergenizden vaz mı geçi
yorsunuz? 

İLYAS KILIÇ (^Samsun) — Komisyonun 
izah etmiş olduğu şekilde bir düzeltme yapması 
karşısında birinci önergemi geri almış oluyorum, 
o şartla. 

BAŞKAN — Birinci önerge kendilerine ge
ri. verilmiştir. Sayın Asım Eren, birinci öner
geyle ilgili söz istemiştiniz. Son söz milletveki
linin olması hasabiyle size söz vereceğim. Sa
yın Kılıç birinci önergeyi geri aldılar. İkinci 
önergeyi okutalım, yine söz söylemek lüzumu
nu hissederseniz söz veririm. 

ASIM töREN (Niğde) — Okunsun da öy
le. 

Yüksek Başkanlığa 
«22 Şubat 1962 ve» ibaresinin maddenin başı

na eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon buna iştirak ediyor 
mu! 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİKE-
LÂMOClLl (izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Sayın Asım 
tören söz istiyor musunuz"? 

ASIM EKEN (Niğde) — Evet efendim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Asım tören. 
Sayın Kılıç Komisyona iadesini istiyen öner

genizi geri alıyor musunuz?. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Alıyorum. 
BAŞKAN — önerge, sahibine geriverilmiş-

tir. Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarını; evvelemirde gerek Sayın Millî Sa
vunma Vekili Beyefendiye, gerekse komisyon 
sözcüsüne şükranlarımızı, bununla ilgili aile ve 
millet adına sunarım. 

Şehit kelimesi bizde esasında dinî bir anlam
dır. Bu husus malûmuâlileridir, şehidin tarifi 
muamelâtı devlette emekli şubesinde türlü ka
nunlarla, türlü kararnamelerle, kendine mah
sus bir üslûba sokulmuştur. Ama burada demin 
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Sayın Giritlioğlu arkadaşımızın türkçesini ifâ
de buyurdukları bir hadisi şerifi müsaadeniz
le - Ramazana da yakışır - arz edeyim: 

«Men nıâtc mürâbitan, mâte şehîda = Kim bir 
vazifeye bağlı olarak, yani nöbet ve lıer türlü 
vatan vazifesine bağlı olarak ölürse, bu şehit 
sayılır.» Bundan başka zannediyorum Âli Imran 
s-uresmdo bir »yeti kerime vardır. «Allah yolun
da ölenleri siz ölü saymayın. Onlar Allah'ın in
dînde diridirler ve Cenabı Hakkın her türlü 
nimetleriyle tebşir edilmişlerdir, rızıklandırıl-
maktadırlar» 

Esteizübillah: «vela tahsebennellezino katili! 
fi sebilillâhi emvaten bel ahvalin inde liahbi-
him yüzekûn. Fcrihîne bimâ âtâhumüllahü min 
fadlihî ve yestebşirune billezine lem yellıaîku 
bihimmin halfihim ellâ havfün aleyhim velâhüm 
yahzenûn.» Şimdi mahiyetini dinî kökten alan 
Hohidin hangi vazifede olursa olsun, ister cep
hede, ister geride bir vatan vazifesiyle ve 'mut
laka bir kaza daı'basiyle hayatına veda etti ise 
Cenabı Hakkın Kuranı Keriminde bu gibi kimse-
ki' hakkında söylediği «velâ tahseben - nellezine 
kutibû fi sebilillâhi emvâten bel ahyâün..» «Bun
ları ölü saymayın» diyor, «Allah yolunda öldü-
lerse» diyor. «Onlar Allah nezdinde büyük 
lûtuflarla, nimetlerle nimetlendirilirler» diyor. 
Bu nimeti bunlara biz vereceğiz. Ondan son
radır ki; gelen kanun kökünü dinden alan bu 
mefhumun bünyesine uygundur. Bu hareketle
ri cidden şayanı şükrandır. Kendilerine tekrar 
minnetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Söz istiyen bulunmadığına göre 
kifayet önergesini de ayrıca oylarınıza sunuyo
ruz. 

Şimdi Sayın Kılıç tarafından verilmiş olan 
önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Bıı önergede, kanunun isminin başına «22 Şu
bat 1962 ve 21 Mayıs 1963» şeklinde bir ilâve is
tiyen önergedir. Bu önergenin kabulünü oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon?.. Komisyon katılıyor. Şimdi komis
yon cümleyi nereye koymak ister? Yani üslûp 
bakımından? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECÎP MlRKE-
LÂMOÖLU (İzmir) •— En başa koyacağız, efen- | 
dkn. 
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BAŞKAN — Şu halde geçici maddenin başına 

«22 Şubat 1962 ve 20 - 21 Mayıs 1963 tarihlerin
de vukubulan silâhlı ayaklanmaların bastırılması 
dolayısiyle vazifeli olanlardan ve vazife malûlü 
olanlardan.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu ilâveten kabul 
edilmiş takrirlerle birlikte ve geçici birinci mad
dede müfret olarak kullanılan kelimelerin cemi 
olarak kullanılması tashihatı ile birlikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — ölenlerden iştirakçi 
olup, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince ikra
miyeye müstahak olamıyanlara da vazife malûl
lüğü aylığına esas tutulacak derece tutarı üze
rinden bir yıllık aylık tutarı ikramiye olarak 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Madeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İştirakçilerden ve 
er ve erbaşlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
yoksa kanuni mirasçılarına 20 000 lira tazmi
nat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Madeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) Bu ayaklanma
nın bastırılması sebebiyle: 

1 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 20 000 

2 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 15 000 

3 ncü derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 12 500 

4 ncü derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 10 000 

5 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 7 500 

6 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 5 000 

b) Yaralanıp hastanelerde tedavi gördükleri 
raporla tevsik olunanlardan dereceye girmiyen-
lere 2 500 

Lira tazminat verilir. 

BAŞKAN — Saym Komisyon bu maddede de 
«Bu ayaklanmanın» ibaresi vardır. Bu ayaklan
maların... 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-

LÂMOĞLU (İzmir) — Maksada uygun tâbirler 
kaydiyle. 

BAŞKAN — öyleyse bütün metindeki mak
sada uygun tashihin yapılması kaydiyle ayrıca 
oya sunalım. Bu maddeyi «Bu ayaklanmanın» 
tâbiri yerine «Bu ayaklanmaların» seklindeki tas
hihi ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker arkadaşımız bir ge
çici 5 nci madde teklif etmiştir. Bununla ilgili 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5-134 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına aşağı

daki gcc,ici maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

(lEOİCİ MADDE 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 
olayları sırasında ve bu ayaklanmanın bastırılma
sında uzuvlarını kaybedenlerin uzuvları yurt dı
şında protez olarak taktırılır. 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Bendenizin bil

diği bir tek gedikli başçavuş vardır, iki ayağı 
parçalanmıştır. Bir tanesi kesilmiş tahta bacak
larla gezmektedir. Önerge başka hiçbir kimseyi 
istihdaf etmemektedir. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-

LÂMOOıLTT (İzmir) — Bu takrirde sedece «21 
Mayıs» ibaresi vardır. Buna, «bu ayaklanma
larda» şeklinde bir değişiklik yapıldığı takdirde 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, takririuizde bu de
ğişikliği yapmak ister misiniz? Yani sadece «21 
Mayıs» ibaresi değil de, 22 Şubata şâmil olacak 
şekilde, «bu ayaklanmalarda» şeklinde değişiklik 
yapılmasını ister misiniz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, 
22 Şubatta olsun. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, vermiş oldu
ğu önergeye, 22 Şubat olaylarına katılanların da 
içine alınması şeklindeki tashih atı kabul ediyor. 

Buyurun Sayın Bol ak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin çektiği sı
kıntılardan bir tanesi de üzerinde taşıdığı perso-

4.2.1964 0 : 2 
nel yüküdür. Bu personel 21 Mayısla ilgili şe
hittir, gazidir, kahramandır, mücahittir, sakat
tır, ama birisi hakkında açılan bir istisna hük
münün bu kapısının ne derecede genişliyeceğini 
sonra kestiremeyiz. 

21 Mayısta Sayın Ülker'in dediğine göre iki 
ayağından yaralanan bir başgedikli sakat olmuş
tur. Nereye gönderilmesi lâzımdır, Avrupa'ya 
protez için gönderilmesi lâzımdır. Bunlar için 
hususi hükümlerle kanunlar sevk ederseniz, çı
karıyorsunuz. Bütün devlet memurları ve perso
neli için yarın birer birer sükûn eder ve bu şe
hitlerin, gazilerin arkası bitmez. Yarın bir polis 
memuru bir trafik kazasını önlemek için iki aya
ğımı kaybettim, beni de Avrupa'ya gönderiniz, 
der. O iki ayağını kaybedenle, bir büyük tren 
kazasını önlemek içi iki ayağını kaybeden tren 
bekçisi arasında insani kayıp bakımından fark 
yoktur. Atıfetinizin hududu geniştir. Ama bu 
atıfetinizin, atıfet yaptığınız zaman neye malola-
cağmı ve neye varacağını lütfen takdir buyuru
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu normal bir emekli kanunu değildir, 
isminden de anlaşıldığı üzere geçici maddedir. 
Fevkalâde hallerde ki, kabul ediyoruz, bunun 
fevkalâde olduğunu. Bir • def aya mahsus olmak 
üzere verilen bir yardımdan ibarettir, kanunun 
mahiyeti budur. Şimdiye kadar okunanlar 4 tane 
geçici maddeden ibarettir. Hükümleri icra edil
dikten sonra hiçbir şekilde emsal olmaz-. Eğer 
Türkiye'de böyle fevkalâde hâdiseler olduğu za
man bu maddelerin emsal alınmasında da Tür
kiye'ye zarar gelmez. Zaten bir bakıma da biz 
kanunu bunun için çıkarıyoruz. Fevkalâde hal
lerde fevkalâde fedakârlık yapanlara, milletin 
unutmadığını ve arkasında bulunduğunu göster
mek için çıkarıyoruz. Onun için muhterem arka
daşım lütfetsinler bu maddeyi çıkaralım. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu, Reşit 
Ülker'in önergesine?... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in mütalâa
larına iştirak ediyor ve önergesine de katılıyor 
musunuz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-
LÂMOflLU (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, komisyon önergeye katıldığına göre be
nim konuşmamam icabeder. Ama bir operatör 
cerrah olarak memleketimizin realitesini önünü
ze sermek vazifemdir. Bizim memleketimizde bu 
gibi uzuvlar yapılmaktadır. Gerek İstanbul Or
topedi Kliniğinde böyle bir atelye mevcudoldu-
ğu gibi hususi olarak da birçok atelyeler vardır 
ve yapmaktadırlar. Ben meselâ Almanya'da, 
Fransa'da ve ingiltere'de bu şekildeki çalışan ve 
yapılmış olan uzuvlar atölyelerini gezdim ve gör
düm. Memleketimizde yapılanlardan büyük bir 
farkı yoktur. Kaldı ki, bugün memleketimizde 
hasta olup da hariçte tedavisini arzu edenler üze
rinde takibetmekte olduğumuz bir rejim mevcut
tur. Bu rejim şudur : Eğer memleketimizde ka
bili tedavi değilse ve bu heyeti sıhhiye raporu 
ile tesbit edilirse o zaman harice gönderilir. Yok
sa harice göndermeyiz. Bizim memleketimizde 
yapılabilen bir şey için harice göndermek ancak 
bence biraz lüks olur. Bu nihayet bir protez ya
pılmasından ibarettir. Bunun en alası bizim mem
leketimizde yapılmaktadır. Bunun için bir insa
nın kaldırılıp Avrupa'ya gönderilmesi ve orada 
günlerce bunun provalarını beklemesi ve nihayet 
yaptırıp dönmesi uzun müddet sürecektir ve ha
kikaten büyük bir döviz sıkıntısı çeken bizim gibi 
bir memleket için. bunun büyük bir külfeti ola
caktır. Gerçi lâyıktır verilmelidir, böyle bir şey 
düşünmüyorum ama, memleketimizin bugünkü 
realitesi karşısında memlekette yapılmakta olan 
böyle bir şey için kalkıp bir takrirle Avrupa'ya 
gönderilmesine şahsan taraftar değilim. Memle
ketimizde bu mükemmelen yapılmaktadır. Bir
çok yapılanlar da rahat rahat kullanabilmekte
dir. Binaenaleyh, böyle bir şey için Avrupa'ya 
gönderilmesine taraftar değilim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Efendim, şehitler için bir istisnai hüküm kabul 
edildiğine göre hakikaten bir uzvunu kaybeden
ler için de böyle bir hükmün kabul edilmesinde 
mahzur yoktur. Ancak, bunun için yurt .dışında 
yapılmasını da şart koymaya lüzum yoktur. 
Eğer memleektimiz içinde yapılması mümkün 
değil ise o vakit gönderilir. «Yurt dışında yapıl
ması» kaydının kaldırılması ile hiçbir mahzur 
yoktur. 
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BAŞKAN — Maddeyi geri mi alıyorsunuz? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu maddede 

tek kişi mevzuubahistir, dedik. Bu zat uzvunu 
yaptıramamıştır. Bu duruma gelmiş de ondan, 
bu vaziyete getirdik, şimdi o hak kaldırıldığı za
man buna bu hak verilmemiş olacak. Yani mad
deyi kaldırmış, olacağız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız i . . 
Yok. Komisyon tadilnamenin yazılış şekliyle mi 
iştirak ediyor? Bir defa daha okutuyorum : 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-

LÂMOĞLU (İzmir) — Türkiye'de gayrikabili 
tedavi bir noktada ise yurt dışına gitmesi mâna
sında iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekilde katılıyor. 
Sayın Reşit Ülker, önergeyi tadil etmek ister mi
siniz'?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır efen
dim. • 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler?... 
Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim, bir daha oy
luyorum : 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLÜ (Edirne) — Bir 
önerge takdim edeceğim, komisyonun talebine 
muvazi olmak üzere. 

BAŞKAN — Komisyon kendisi teklif etsin. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP MİRKE-

LÂMO&LU (İzmir) — önerge okunsun, maksa
dımıza uygun ise iştirak ederiz. Yeniden bir tan
zim y&pmıyalım. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Reşit Ülker'in önergesinin «yurt dışı» kaydı 

çıkarılarak oylanmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP 

MÎRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katılıyoruz efen
dim. 
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BAKSAN — Komisyon katılıyor. Sayın Oi-

ritlioğlu si/in önergeniz aynı mahiyetle miydi? 

FAHİK GİJUTLİOftLU (Udirne) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN -~- Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ermiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker'in önergesinde ikin
ci olarak kabul ettiğimiz önergedeki kısım çıka
rılarak kabul edilmiştir. Şimdi bu değişiklik ile 
birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Bu kanım gereğince ödenecek 
tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve 
borç için haczedilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. --— Bu kanun gereğince ödenecek 
ikramiye ve tazminat Emekli Sandığınca ödenir 
ve 3 ay İçinde faturası mukabilinde Hazineden 
alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının iki yürürlük maddesi kal
mıştır. Açık oyunuza sunulması gereken bir ta
sarıdır. 

Daha evvel açık oyunuza sunulmuş olan ka
nını tasarılarına verilen oyların neticesini okutu
yorum : 
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Devlet Su İşleri Oenel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı oy 
sayısı 32. Kabul 32... 

Ekseriyet hâsıl olmamıştır. Yeniden oyunu
za, arz edilecekti i'. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı oy sayısı 32, ka
bul 32... 

. Nisa]) hâsıl olmamıştır. Yeniden oylanacaktır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına ve
rilen oyların sonucu : Oy sayısı 36, kabul 32, 
ret 4... 

Nı.;ap hâsıl olmamıştır. Yeniden oylanacaktır. 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına verilen oy sayısı 40, kabul 38, ret 
1, çekinsei' 1. 

N^ap hâsıl olmamıştır. Yeniden oylanacaktır. 

Biraz evvel müzakeresini bitirdiğimiz iki 
yürürlük maddesi kalmış olan tasarının oylan
ması gelecek birleşimde yapılacaktır. 

Vakit gecikmiş olduğundan 5 Şubat Çarşam
ba günü saat 14 te toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Nisap yoktur.) 

ADANA 
Kemal Sarıibrâhimoğlu 

AĞRI 
Kerem özean 

ANKARA 
İhsan Köknel 

AYDIN 
Melâhat Çedik , • 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Hol ak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ADANA 

f T asan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 4 0 

Kabul edenler *: 38 
Reddedenler : J 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 401 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
1 Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

EDİRNE 
1 llhami Ertem 

Kahir Giritlioğlu 
Nazını özoğul 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlı 

HATAY 
^ekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşla 11 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Be itan 

| Naci öktem 

1 Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Reşit Ülkeı 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Aılal 
Necip Mi rkelam oğlu 

KARS 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet oğ lan ı 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
N'ihat Erim 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 
Faıkih özfakih 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 

[Oya kahlmtyanlar] 
Melih Kemal Küçük- 1 
tepepmar 
Cavit Öral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

Mahmut Deniz 1 
Mehmet ö?.l»ay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakı 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

. 

1 Fakih özleri 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatiboğlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren 
ORDU 

Arif Hikmet Onat 
TOKAT 

lî. Ali. Dizman 
Xeyyat Kocamomi 

TUNCELİ 
Fethi Clkü 

Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıogln 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Beevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (î. Ü.) 
ibrahim İmirzalıoğllu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminnğaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
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Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BtLECÎK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BlTLlS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (î.) 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (t.) 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sez'gin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
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Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DtYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Aziz oğlu 
Hilmi Cüldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal (t.) 
Süleyman Bilgen 

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

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

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

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
a.) 

2 
Muzaffer Cunbola! 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GIREÖUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Er'kmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayıamoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

kATAV 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğîu 
(D 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan . 
Yahya Defmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
fhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Ballım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayikmm 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Pemiray 
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Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 

Muhiddin Güven 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (î.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

ÎZMIR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailî Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinaai Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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I ismail Hakkı Yılanlı- I 

oğlu 
KAYSERİ 

I Abdülhalim Araş I 
I Turhan Feyzioğiu 
I Mehmet Göker I 
I Hüsamettin Gümüşpala I 

Vedat Âli Ö/kan 
I Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ | 
I Abdıırrnhman Altuğ I 
I Mehmet Alâeddin Eriş I 

Kik ret Filiz 
I Hasan Tahsin Uzun I 

KIRŞEHİR 
I Ahmet Bilgin 
I Memduh Erdemir • I 
I Halil özmeıı I 

KOCAELİ 
I Sahabettin Bilgisu I 
I [faldan Kısayol I 
I Süreyya Sofuoğlu (1.) j 

KONYA 
t Kemal Ataman I 
I Selçuk Aytan I 
I İrfan Haran I 
I A lımet G'ürkan I 
I ihsan Kabadayı I 
I Kadircan Kaflı I 
I Ömer Kart | 

Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Küstü özal 

I Faruk Sükan I 
I Vefa Tanır I 
I Cahit Yılmaz I 
I Sait Sına Yücesoy I 

KÜTAHYA 
I Ali Erbek 
I Mehmet Kesen I 
i Rauf Ki ray I 
I Sezai Sarpaşar I 
I Sadrettin Tosbi I 

MALATYA 
H. Avni Akşit I 
Nurettin Akyart I 

I Mehmet Delikaya I 
Ahmet Fırat I 
İsmet İnönü (Başbakan)] 

I Hal it Ziya Özkan | 

4 . 2 . 1964 0 : 2 
I MANİSA I 

Neriman Ağaoğlu 
. Süleyman Çağlar 

Muammer Erten (B.) 
Vakup Kadri Kara-
osmanoğlu I 
Nusrct Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
Vakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

. I Tasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan I 
Esat Kemal Aybar I 
Şevki Aysan I 

I Vahap Dizdaroğlıu I 
Seyfi Güneştan I 
Talât Oğuz I 

MUĞLA 
Adnan» A karen I 
Hilmi Bay d ur I 
Cevdet Oskay I 
Turan Şahin (B.) 

i İlhan Tekinalp 
I M U Ş 
i -ait Mutlu I 

Sami Özcürk I 

NEVŞEHİR 
I lal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy I 

j N İ Ğ D E 
Mehmet Altınsoy I 
Haydar Özalp I 
Ruhi Soyer I 
Oğuzdemir Tüzün (t.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar | 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalcın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlıı 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper 
(t.) 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yas* 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çellekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayrı Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener 
Kâınuran Ura! 
Ali Rıza Uzu ne r 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kış, oğlu 

URPA 
Osman Ağan 
At al ay Akan 
Kemal Badıllı 
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Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhnnoğlu 
Muslih GÖrentaş (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğar 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzuruı-.! 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

•M ün isa l 

Muş 1 

Trabzon î 

Zonguldak 1 

Yekûn ') 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğhı 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (1.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konalk 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yiicebilp-i: 
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İ963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

ABANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

AYDIN . 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
A hm ot Aydın Bol ak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik tnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 36 

"Kabul edenler : 32 
Reddedenler 4 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 405 
Açık üyelikler 9 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
EDÎRNE 

Fahir Giritlioğln 
Nazmı özoğul 

ERZURUM 
Covnî Dursııno^lıı 

HATAY 
Sekip İnal 

tÇEL 
Mehmet Ali Arslaıı 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Be itan 

Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
iîıza Yalcın 

KAYSERİ 
Mvhnıet Sağla,n 
Balıri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Naci öktem Abdüssamet Kuzucu 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
EDİRNE 

îlhami Ertem 

TOKAT 

H. Alı Dizim a u 

Zeyyat Kocamemi 

[Oya katılmıy anlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turguft 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

— 3C 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karat 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 

)5 — 

(Nisap yoktur.) 

Fakih özfakih 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numaııo&lu 
NtĞDE 

Asım Kron 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

TUNOELt 
T^ethi Ülkü 

Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip
oğlu (t. Ü.) 
İbrahim lmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 

! 



Eraİn Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Jlyas Seçicin 
Ahmet ('s; ün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Klein Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Knfet Bker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVlN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Fminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 
Reşat özarda (I.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgelian 
Kaya Bulu t 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
(İ ök ha n Evliya oğl ti 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğfoı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halil Rıza Ünal 

BITLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
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Turgut Çulha (t.) 
Kemal Demir (B.) 
'v fi mil fimi 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikba? 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadretl'in Çatığa 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya F ğ u r 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
A bd u v ra lı m a n 0 ü 3 e r 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Koeatütk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
i I ilmi Gül doğan 
Rr.cni îsıkenderoğlu 
Vefik Prinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

4 . 2 . 1981 O : 2 
EDİRNE 

Talât Asal (I.) 
Süleyman Bilgen 

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

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Cündoğdıı 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

. ERZURUM 
Ertıığrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Telli ' | 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakary* J 
Seyfi öz I ürk 
Celâlettin Üzer (B.) j 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğln 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Na-îm Tirali 

GÜMÜŞANE | 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddan Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
(I.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl .Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali Ih.san Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğhı 
Oihnd Baban 
Suphi lîaykaın 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğln 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Şahadettin Orhon (I.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 
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İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

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

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

M. Meclisi B : 47 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya .Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kavt 
Mebki Keskin (Bşk. V 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüöesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
NTurcttin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet înönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişöhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

4 . 2 . 1964 O : 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaktiçük 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
HiLmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demireoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzüıı (I.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

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

SAKARYA 
lîurhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Geri t oğlu 

2 
Fevzi Ceylân , 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper (I.) 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 



M. Meclisi B : 47 4 . 2 . İ964 Ö : 2 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlıı 
UEFA 

Osman Ağan (t.) 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 

Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlı* 
İbrahim Bulana İp 
Ahmet Tahtakılıe 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Musl ih Gören taş (t. Ü.j 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
tstanbul 1 
Kocaeli 1 
Man is ı 1 

Muş 1 
Trabzon î 
Zonguldak i 

Yekûn y 

| ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan .Esengin 
Feyzi Fırat (t.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgiu 
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İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı hâsıl olmamıştır.) 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 32 

Kabul edenler : 32 
Reddedenler : 0 
Çefemserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 409 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
EDİRNE 

tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nnzîni özoğul 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
^evki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
lieşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 

Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (1. Ü.) 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
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Nedim Müren 
Reşat özarda (1.) 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumug 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha ( t ) 
Kemal Demir (B,) 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Ganga 
ibrahim öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

M. Meclisi B : 4 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

i Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğa» 
Recai Iskencleroğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
I Nurettin Ardıçoğlu 

Naci Güray 
I Hürrem Müftügil 
I Ömer Faruk Sanaç 

Kemal Satır (B.) 
ERZİNCAN 

I Hüsamettin Atabeyli 
I Zeynel Gündoğdu 
I Sadık Perinçek 
I Naci Yıldırım 

ERZURUM 
I Ertuğrul Akça 
I Turhan Bilgin 

Nihat Diler 
I Gıyasettin Karaca 
I Şerafettin Konııray 
I Adnan Şenyurt 

Tahsin Telli 

4 . 2 . 1964 0 : 2 
ESKİŞEHİR I 

Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk [ 
Ooliilottin Üzer (B.) J 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP [ 
Osman Orhan Bilen (1.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin IncioğJu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü I 

GİRESUN , 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
(t.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoçaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dennancı 
Celâl Kılıç 
kaçlık Kutiay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Fer ruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Faihrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (1.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
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Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Aviıi Doğart (t.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AJi Özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğh.i 

KAYSERİ 
Abdüi halim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker < 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdürrtthnıah Aİtuğ | 
Mehmet Alâectcİin Eri§ I 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
&hmet Bilgin 
Memduh Erclemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekld Keslkm (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Falcih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

M. Meclisi B : 47 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbİ 

MALATYA 
II. Avni Ak§it 
Nurettin A'kyurl 
Mehmet Dclikaya 
Alunot Fırat 
İsmet İnönü (Başba-
ka.ı) 
Hallt Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
15s a t Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

4 . 2 . 1964 O : 2 
NİĞDS I 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzüıı (t.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Si rai e n (B a şk a n) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ | 
Ekrem Alican I 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâınran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper (t.) 
il yas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner | 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli | 

ibrahim Göker 
Rahmi Günay" 
Sebati ITastaoğltt 
Ahmet Kangal 
Cevad Ody akına ̂  
Güner Şarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztraJk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (t.) 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
( t Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 
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YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

M. Meclisi B : 47 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur 

Veli Uyar 

4 . 2 . 1964 0 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (î.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Krzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
M an i sn 1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

: 2 

1 
1 
i 

9 

Rami? Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlû 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusufv Ziya Yücebilgin 

•"*• — < - « * * > • ' < I 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 

AĞRI 
Kereni özcan 

AYDIN 
M el âh at Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 

BURSA 
Edip Rüştü Ak yürek 
Ekrem Pa'ksoy 

ÇANAKKALE 

Şefik tnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçîoğlu 
Kasım Gülek 
.Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 

üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 32 

Kabul edenler : 32 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mıyanlar : 409 

Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
EDÎRNE 

t İha mi Ertem 
Kahir Giritlioğlu 
N'azmi özoğu! 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşlaıı 

İSTANBUL 
Hilmi Oben 

[Oya katı 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 
ismail Sarıgöî 
NTevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 

Naci Ökteııı 
Vahyi özarar 
il hami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
liv/Ai Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet Sağları 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 

Nihat Erim 

Imtyanlar] 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu(t. Ü.) 
tbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğılu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva' 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nıtmanoghı 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

TOKAT 
H. Ali Diaman 
Zeyyat Koeamemi 

ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
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Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavda r-
"oğlu 
<iükhnıı Fviiyaoğlu 
Fennî Islimyeli ('B.) 
Cevat Kanpuiat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koı; 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BlLECÎK 
S;;di Binay 
< h han Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sjcklık Aydar 
Ha üt Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baitaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çullıa 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
'Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş* 
Mehmet Ozhey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadi ettin Çanga 
Jl)iahim Öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Alı met Türkeı 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk, V.) 
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ÇORUM 

.Vuıi Aluskalıoğ'u 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman GüFc 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Ibralıûn Kora t üt k 
Il.üdai O rai 
Ilenızi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehnuıs Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
II ilini Gül doğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vei'ik: Pirinccioğhı (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
I Kir re m Müftügil 
imer Faruk Sanaç 
Kemâl Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Oündoğdu 
Sadık Perinçek' 
NV.ei Yıldırım 

ERZURUM 
-Ertuğrul Alo*a 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
kiyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlu 
İbrahim ('emaieılar 
î'h-tuğrıil Gazi Sakarya 
Sev fi öztürk 

. 196^ O : 
Celâletlin üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Fiilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin inci oğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
Mustafa Kemal Filesi?, 
Niz^mottin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Nakıı Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necnıeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Ali Muhsin Bercketoğb 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğhı 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazimr Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermana 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Ziya Altın oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertarı 

Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin De m i ray 
Ömer Zekâi Dormaı 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gök ay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyan.şarı 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yola e (Ti.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri A dal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüspala "•. 
Kısan G ursan 
Ziya Ilanhan 
Saim Kaygan. 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Basan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğar 
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Fethi Doğamıçay 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 

Turhan Feyzioğlıı 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (P>.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadiroan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Etfbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettiu Tosbi 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğin 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Arslan 
E3at Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

4 . 2 . 1964 O : 2 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedai 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

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

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hârnit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Adil Alt ay 
Rahmi Çeltekli 

ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öz tmk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu . 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 
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YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 

Feyzi Fırat (I.) 

Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

(Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Sadık Tekin Mü£tüoğl<j! 

Mehmet Ali Pestilci 

Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Yekûn 

»>•••« 
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M. Meclisi B : 47 4 . 2 . 1964 O : 2 
Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 

teklifin birinci maddesindeki Osman Denizle ilgili (B) fıkrasının oylama sonucu 

(OB fıkrası kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. K. Küçüktepepınar 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
ismail Gence 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağra 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Bafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Uye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
281 
156 
90 
35 

160 
9 

[Kabul edenler] 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaİJtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR * * w A V A ' W «ft>« 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehımet Çdbaınoğlu | 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güıdoğan 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemmal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzen 
Aziz Zeytiraoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
HaMs Bayramoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

» 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Balkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Sakn Kaygan 
Nihat Kürşat 
Neoip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
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Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Kesikin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KONYA 
Selçuk Ay t an 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakilı özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkova-n 
Muhlis Ete 
İbrahim îmirzalıoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
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MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdar oğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Entuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Nureddin Özdemir 

4 . 2 . 1964 O : 2 
ORDU 

Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf UlıiKoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğhı 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
İhsan Gursan 
Kadri özek 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
•oğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

KONYA 
İhsan Ka'badayı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nıısret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asam Eren 

[Reddedenler] 
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ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Nihat Su 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

DENÎZLt 
tbrahim Kocatürk 

ADANA 
Has&n Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
İbrahim SıHkı Hatipoğln 
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
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Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

4 . 2 . 1964 O 
TOKAT 

H. Ali Dizman 

URFA 

Celâl Öncel 
UŞAK 

tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

[Çekinserler] 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrui Gazi Sakarya 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 

Şinasi Osma 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ualit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

[Oya katılmıyanlar] 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda (1.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Turgut Çulha (1) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk .V. 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

DİYARBAKIR 
Reeai îsîkenderoğlu 
Vefik Piriçoioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
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Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Kövmen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 
d.) 
Abdullah OTi 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazihar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Ali öoşıkun Kırca 
Sahabettin Orhon (î.) 
Selim Sarper 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Eagıp Gümüşpala 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KIRKLARELİ 
Avni Doğan 
(t) 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 
(t) 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Mammer Erten (B.) 

[Açık w 
Aydın 1 

Fi'zurum 1 

Hatay 1 ., 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran E-vliyaoğlu 
Hâmit Ki'per (I.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 9 

1 Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
T71 J.T- ' 1İJT 1_ 1 

Fethi Mahramiı 
TOKAT 

• Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA V 4 V 4 * * 

Osman Ağan (I.) 
Sabri Kılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunguı 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ra/miz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRİKYEDÎNCÎ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1964 Sah 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hükümetin bu 
konuda takLbettiği ve edeceği (politika husus
larında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Talât Aydemir, Osman Deniz, (Fethi 
Gürcan ve Eroüı Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. ! (3/740) (S. Sayı
sı r. 560) [Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 28 . 1 . 1964) 

2. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ye sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakknda Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] (Birinci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

3. .— Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da

ğıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21 . 1 . 1964) 

4. — İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıkla sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 ,. 10 . 1963 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı: 459) [Da
ğıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi: 21 . 1 . 1964) 

5. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1932 
doğumlu Mehmet Külli (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı: 493) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] (Birin
ci görüşme tarihi: 21 . 1 . 1964) 

6. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm 
cezasına çarptrılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı: 528) [Dağıtma tarihi: 10 . 12 . 1963] 
(Birinci görüşme tarihi: 21 . 1 . 1964) 

7. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albay-
rak'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/438) (S. Sayısı: 545) [Dağıtma ta
rihi: 4 . 1 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
21 . 1 . 1964) 

8. — Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 

(Devamı arkada) 
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köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sa
yısında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp'in ödlüm ceza
sına (Çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/778) 
(S. Sayısı: 571) [Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1964] 

X 9. — 1963 yılı Bütçe Komisyonuna bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair 0. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/636; C. Senatosu 1/372) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 573; 0. Senatosu S. Sayısı: 383) 
[Dağıtma tarihi: 3 . 2 , 1964] 

X 10. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair €. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/622; 
C. Senatosu 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı: 574; 
C. Senatosu S. Sayısı: 384) [Dağıtma tarihi: 
1 . 2 . 1964] 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/630; C. Se
natosu 1/374) (M. Meclisi S. Sayısı: 575; C. 
Senatosu S. Sayısı: 385) ı [Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1964] 

X 12. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı 
ve MiM Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı: 537) [Dağıtma 
tarihi: 25 . 12 . 1963] 

13. — Bina kiralan hakkında kanun tasarı
sı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nm, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin 

yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 
ve 458 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

14. — İstanbul Milletvekili Naed öktem ve 
8 arkadaşinm, 28 Nisan 1304«tarihli Alâmeti 
Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi üe Ma
nisa Milletvekili Muammer Ertenin, Markalar 
ve menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayası: 526) [Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1963] 

15. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan MiMet-
vekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair C. Senatosu Baş
kanlığının ret tezkeresi hakkında Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) (S, Sa
yısı: 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 , 1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı: 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

17. —r İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, '232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Milet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı: 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8 . 1 . 1964] 



Dönem : 1 C 7 C 
Toplantı 3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 / 0 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/630; C. Senatosu 1/374) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 385) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3318 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 24 . 1 . 1964 gün ve 1/630 - 34 sayılı yazınıza karşılıktır : 
istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

106 
105 

1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 31 . 1 . 1964 

Esas No. : 1/630 C.S. 1/374 
No. : 367 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 30 . 1 . 1964 tarihli 38 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen, 
İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 r "f / 
Toplantı: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 3 / 4 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 

Meclisi 1/622; C. Senatosu 1/373) 

(Kot : G. Senatosu S. Sayısı : 384) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3317 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 24 . 1 . 1964 gün ve 1/622 - 32 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3Ö.1.1964 
tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

99 
97 
2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu • 31.1.1964 

Esas Nd: 1/622 C. S. 1/373 
No: 366 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına -

Cumhuriyet Senatosunun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen, 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkam 
Trabzon Milletvekili 
AU Şakır Ağanoğlu 



Dönem : 1 C T O 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 0 / 0 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi 1/637; C. Senatosu 1/372) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 383) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3316 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 1 . 1964 gün ve 1/637 - 33 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açıkoyla kabul edilerek dosya ilişikte sunul
muştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

128 
127 

1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 31.1.1964 
Esas No: 1/637 C. S. 1/372 

No: 365 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen, 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Sakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 
sayısında kayıtlı Mehmedoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğma 10.3.1938 
doğumlu Cafer Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 
48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 1.1.1940 doğumlu 
Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /778) 

T. C. 
Başbakanlık 2.1. 1964 

özlük ve yazı işleri: 5/4 - 8 
Konu : ö'lıüım öeaa'sına hükümlü Cafer Güler ve 
2JOM Öızalp haklarındaki mahkûmiyet dosyasının 
sunuilduğuai'a ıdaıiır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Turist olarak memleketimize gelip, Sakarya nehri kıyısında Çay Suat mevkiinde kamp kuran 
ve yekdiğeri ile nişanlı bulunan Batı - Almanya uyruklu Renate Colschen ile Peter Nemitz'i 
7 /8 .10 .1963 gecesi, aynı kasıt altında ve suç delillerini ortadan kaldırmak maksadiyle öldürmek, 
bunlardan Renate'nin zorla ırana geçmek, adı geçenlerin paralarını gasp ve ayrıca izinsiz ateşli 
silâh taşımak suçlarından sanık; Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve 
sayfa 144 sayısında kayıtlı Mehmedoğlu, Fatma (Sıdıka)'dan doğma 10.3 .1938 doğumlu Cafer 
Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'
den doğma 1 .1 .1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezalarına çarptırılmaları hakkında Ankara 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına 
dair Adalet Bakanlığının 27.12.1963 tarihli ve 29908 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 
16 .12 .1963 gün ve esas: 1963/2407, karar: 1963/2512 sayılı üâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosya
sının bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. % 

tsmet İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

25.1.1964 

• Yüksek Başkanlığa 

Turist olarak memleketittılize gelip, Sakarya ııelhrii kıyışımda Çay Suat mevkiinde kamp ku
ran ve yekdiğeri ile nişanlı bulunan Batı - Almanya Uyruklu Renate Colsohen ile Peter Nemitz'i 
7/8 . 10 .1963 gecesi aynı kaısut altında ve suç delMerıini ortadan kaldurmıalk maksadiyle öldürmek, 
bunlardan Renate'nin zorla ırzına geçmek, adı geçenlerin partallarını gasp ve ayrıca izlinsiz ateşli 
sdlâlı .taşımak suçlarından sanık; Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve say
fa 144 sayısında kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğma, doğum yeri Güreş, 10.3.1938 
doğumlu Oarfer Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyin 

57 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/778 
Karar No. 51 
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oğlu, Haitice'den doğma 1.1.1940 doğumlu Zeki Özalp'in eylemine uyan kinişiz atieşDi silâh 
taşımak ve gasptan ve Turfc -Ceaa Kanununun 450 nci maddesinin 7 ve 9 neu, Cafer Güler'in de 
aynı maddenin 7 numaralı bendlerfi gereğince ölüm cezasdıylo mahkûmiyetlerine dair Ankara 
ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.11. 1963 tarühinde esas 963/258, karar 963/356 sayılı 
hüküm Yargıtay Birinci Ceaa Dairesinin 16 .12 . 1963 ıtariMi ve esas 1963/2407, karar 1963/2512 
sayılı ilâmiiyle kesinleşmiş bulunduğundan hu işe ait dosya Başbakanlığın 2 . 1 . 1964 tfariıhli ve 
5/4-8 sayılı tedker'esine ekli olarak 3.1.1964 tarihinde komisyonumuza 'gönderiıl'miş olmakla, tet
kik edilip gereği müzakere olundu : 

MaJhJkeme ilâmında da taMlen yazılı olduğu üzere; mtenunlardan Cafer Güller ve Zeki öz'alp 
7/8 . 10.1963 gecesi! Batı - Almanya uyruklu Renate Colsehen ile Beter Nemliltz'i aynı kasut atın
da ve suç delillerini ortadan kaldırmak malksadiyle öldürm'ek, bunlardan Renalte'nlin zorla ırzına geç
mek, adı ıgelçenlerin paralrını gasp ve ayrıca kinsiz aJteşli silâh taşıdıkları anlaşılmış bulunduğun
dan komisyonumuzca Anayasanın 64 noü maddesi gereğince maznun Cafer Güler ve Zekii Özalp 
haklarındaki işlbu ölüm cezasının yerine (getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinim Büyük Mec
lise sunulmasına 8.1.1964 tarihinde oy birliğiyle 'karar verilmiştli'r. 

Genel Kurulun '.tasvibime arz edilmek üzere Yülksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili ve 
Adalet Komisyonu Başkanı Rapor Sözcüsü 

/ İstanbul Kars 
1. H. Tekinel K. Kaya 

Elâzığ İçel İzmir 
İV. .Güray M. Arikan M. Uyar 

Manisa 
Y. Yakut 

îmzıadla bulunamadı 

K M p 
Mardin 
T. Oğuz 

Kayseri 
A. Araş 

Sinop 
M. Kaptan 

Çorum 
F. Küreli 

Kayseri 
M. Göker 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
B. Arat 

Kırklareli 
A. Altuğ 

TeklİTdağ 
T. Kut 

ADALET KOMİSYONU TEKLİM 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm cezasının 'yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daresinin 16.12.1963 tarihli ve esas 1963/2407 karar 
1963/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.1963 tarihin
de esas 963/258, karar 963/356 sayılı hükmü ile bunlardan Zeki Özalp'in eylemine uyan izinsiz 
ateşli silâh taşımak ve gasptan ve Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 ve 9 ncu, Cafer 
Güler'in de aynı maddenin 7 numaralı bendleri gereğince ölüm cezasiyle mahkûm edilmiş bulu
nan sicil nüfusta Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısın
da kayıtlı Mehmedoğlu, Fatma (Sıdıka)'dan doğma, doğum yeri Güreş, 10.3.1938 doğumlu 
Cafer Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 dayısında kayıtlı Hüseyinoğlu, Ha
tice'den doğma 1.1.1940 doğumu! Zeki Özalp haklarındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 571) 



Dönem : 1 E 0*7 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ . S. Sayısı :0Q I 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun tasausı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /505) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 7 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
. Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2050/3489 

;_ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 28 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayüı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Anayasayı tağyir ve ilgaya ve Anayasa ile müesses Türkiye Büyük Millet . Meclisini cebren 
İskata teşebbüs mahiyetinde olaıı 20 - 21 Mayıs 1963 tarihindeki silâhlı ayaklanmanın tedibi sı
rasında ölenlerle yaralananlara aylık bağlanması, ikramiye ve tazminat verilmesi hakkında Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel 'kurullarınca da izhar, olunan temenniler de dikkat na
zarına alınarak bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinde 54H4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-
na 3 geçici madde eklenmiştir. 

Geçici 1 nci madde ile iştirakçilerden şehit olanlara almakta oldukları aylığın bir üst dere
cesi üzerinden, er ve erbaşlara ise astsubay çavuş maaşı olan 13 ncü derece ürerin
den vazife, malûllüğü aylığı bağlanması ve er ve erbaşların harb malûllüğü zamlarının 5434 
sayılı Kanunun G4 ncü maddesini değiştiren 679f> sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı erler 
sütunundaki miktar üzerinden ödenmesi öngörülmüştür. 

Geçici 2 nci maddesiyle ölenlerden iştirakçi olup hizmet süresi itibariyle emekli ikramiyesi ala-
mıyacak durumda olanlara emekli ikramiyesi ödenmesi hüküm altına alınmıştır. (Bundan bir 
kişi istifade edecektir.) 

Geçici 3 ncü madde ile bu tedip hareketi sırasında vazifelilerden ölenlerin dul ve yetuıderine 
yoksa kanuni'mirasçılarına (10 000) lira l'tzminat verilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Geçici 4 ncü madde ile yaralananlardan sakat kalanlara (5 000) lira, sakatlanmıyanhu-ı da 
(2 500) lira tazminat verümesıi derpiş olunmuştur. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesinde bu kanun gereğince ödenecek tazminatın hiçbir v<>rj>;i ve 
resme tâbi tutulmıyacağı ve borç için h lezedilemiyeceği ifade olunmuştur. 

Tasarının 3 ncü maddesi Emekli Sandığı tarafından ödenecek olan ikramiye ve tazminatların 
3 ay içinde faturası mukabilinde Hazineden alınacağına dairdir. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük ve yürütme. hükümlerini kapsamaktadır. 
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Mîllî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. ; 1/505 '*"•'**' 
Karar No. : 44 18 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

5-134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü, 

Kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen huısnslar prensip itibariyle uygun görülmekle beraber 
bâzı 'eksiklikleri gidermek amac'iyle maddeler üzerinde aşağıda izah 'edilen sebeplerle, komisyonca 
hazırlanan metindeki değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddemin ilk ibaresinde gecen «olay» kelimesinin, fiilî durumu karşıla
madığı cihetle, Hükümet tasarısının gerekçesinde de kullan ildiği .gibi «silâhlı ayaklanma» şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Mezkûr maddenin (a) bendinde iştirakçi olanların yalnız dul ve yetimlerine almakta oldukları 
aylığın bir üst derecesi üzerinden, (b) bendimde ise er ve erbaşların yine yalnız dul ve yetimleri
ne 24 Şubat 1961 tarihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 18 neü derece üzerinden vazife malûlü 
aylığı bağlandığı, her iki .grupta da vazife malûlü olarak .hayatta kalanların dikkat nazarına alın
madığı görülerek geçici 1 nci -madde bu boşluğu dolduracak şekilde4 değiştirilmiş ve ölenlere bağla
nan aylıkların 1 Haziran 1963 tarihinde başlaması uygun ve zaruri mütalâa edilerek 'maddeye, so
nuncu fıkradan önce bu yolda bir fıkra eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Komisyonumuz iştirakçilerden ve er ve erbaşlardan ölenlerin dul ve yetimle 

rine tasarıdaki miktarın bir katı ikramiye verilmesini daha uygun mütalâa etmiştir. 
Geçici Madde 4. — Tasarımın bu maddesinin (a) bendinde bütün sakat kalanlara, hiçbir derece 

farkı (gözetilmeksizin beş bin lira tazminat verilmesi komisyonumuzca doğru görülmiyerek bu hu
sus gerek sakathlık derecesi ve gerekse miktar bakımımdan yürürlükte bulunan kanunbara uygun 
şekilde realize edilmiş ve sakat kalanların muhakkak hizmetten ayrrl-mayıp başka sınıflara da ge
çebilecekleri veya kısa süreli hizmetler yapabilecekleri mülâhazasiyle bu bendin, başındaki «sakat 
kalarak askerî hizmetten ayrılanlara» ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurnlmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

S. Konur ay 

Ankara 
H, Ataman 

Başkan V. 
Kars 

S. öktem 

Edirne 
N. özoğul 

,; MUŞ 
S. öztürk 

Sözcü 
Ordu 

F. Oüley 

IstanJbul 
M. B. Bertan 

Aydın 
//. Aydinçer 

Kâtip 
Balıkesir 
8. Koç 

izmir 
Ş. Akkan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 637) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi .-. i> • . ' . . 4 ' ; 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/505 
Karar No. : 142 25 .. 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisin© arzı Bakamlar Ku
rulunca 28 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «45434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek -Millî Savunma komisyonundan muhavvel- kanun tasarısı» ilgili Millî Savunma, Ma
liye Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere 'edildi : 

Millî Savunma Komisyonunun Hükümet tasarısı üzerindeki yaptığı tadilât; gerekçeleriyle 'bir
likte komisyonumuzda muvafık mütalâa edilmiş ve ımüzakereye esas- olanak alınmıştır. 

Yalnız birinci maddenin son fıkrasında yazılı; erlerin harb malûllüğü zammı ile ilgili madde
nin '5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin tebarüz ettirilmesiyle iktifa edilmiş ve diğer madde
ler ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Başkamvekili Sözcü 
Gümüşhane Çamkırı Erzurum Ordu 

N. Kuçüker §. Keskin O. Karaca O. N. Hazinedar 

Sivas 
R. ÇeltekU 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 537) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/505 
Karar No. : 9 19 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «5434 saydı T. C. Emekli .Sandığı Kamun un a ek kanun 
tasarısı» ilgili Hükümet temsileilerininde iştirakiyle .tetkik ve müzakere edildi. 

Kanım tasarısında 21 Mayısta vukubulan silâhlı ayaklanmanın bastırılmasında şehit düşenlere 
dul ve yetimlere, malililere maaş ve ikramiye verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Anayasayı ilga ve T. B. M. Meclisini isikat iyin ayaklananlara karşı tam bir vazife şuuru işinde 
karşı koyanlardan şeilıit düşeni erin dul ve yetimi eri ive, mAlûl kalanlara bu mağduriyetlerine karşı 
lıik, imkânlar nispetimde maddi bir yardımda bulunmak gayesiyle hazırlanan tasarı yerinde bulun
muş, ancak 'gayeye daha uygun olduğu görülerek Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi, (geçici 
1 nci maddenin ilk paragrafında yapılan bir kelime değişikliği ile, aynen kabul edilmiştir, 

(öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 

Haczi ve binnetice nor
mal icra sistemini önli 

yen hükme muhalifim 
atıfet, gayrın hafkOana 

rağmen siyanet 
edilemez 

A. A. Bolak 
izmir 

/. Gürsan 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
N. Boyar 

Başkan V. 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

İzmir 
N. Kürşat 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
M. Oürer 

Sözcü 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
O. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Aydın 
/ . Sezgin 

İzmir 
A. Ertunga 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
M. Alİcanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 
Rize 

G. Yalçın 

Trabzon 
A. Şener 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 587 ) 
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HÜRÜMUT IN TEKLİFİ 

fi-i 34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kmekli Sandığı 
Kanununa ek hamın tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 
tarihinde vukubulan olayların bastırılması do-
layısiyle vazifeli olanlardan ölenlerin; 

a) İştirakçi ise, dul ve yetimlerine almakta 
oldukları aylığın bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise, dul ve yetimlerine 24 
Şubat 1961 tarihli ve 262 sayılı Kanunda gös
terilen 13 ncü derece üzerinden, 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayılı 

Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı erler sü
tunundaki miktar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ölenlerden iştirakçi 
olup, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince ikra
miyeye müstahak olamıyanlara da vazife malûl
lüğü aylığına esas tutulacak derece tutarı üze
rinden bir yıllık aylık tutarı ikramiye olarak 
verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İştirakçilerden ve er 
ve erbaşlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
yoksa kanuni mirasçılarına (10 000) lira taz
minat verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Olayda yaralananlar
dan : 

a) Sakat kalarak askerî hizmetten ayrılan
lara (5 000) lira, 

b) Askerî hizmetten devamlı surette ayrıl
masını icabettirmiyecek derecede yaralana
rak hastahanelerde tedavi gördükleri raporla 
tevsik edilenlere (2 500) lira, 

Tazminat verilir. 

M. Meclisi 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-

TÎRÎŞÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarım 

MADDE 1. — 15434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 120/21 Mayıs 1963 
tarihinde vuku bulan silâhlı ayaklanmanın 
bastırılması dolayısiyle vazifeli olanlardan 
ölenler ile vazife malûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimleri
ne ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve ye
timlerine ve vazife malûllerine 24 Şubat 1961 
tarihli, ve 262 ısayılı (Kanunda gösterilen 13 
ncü derece üzerinden, 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
Ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayı
lı Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı er
ler sütunundaki miktar üzerimden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE B. — Kanun tasarısının 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İştirakçilerden ve 
er ve erbaşlardan ölenlerin dul ve 'yetimlerine 
yoksa kanuni mirasçılarına 20 000 lira tazmi
nat verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) Bu ayaklanma
nın bastırılması sebebiyle: 

1 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 20 000 

2 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 15 000 

3 ncü derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 12 500 

( S. Sayısı : 537 ) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununa ek kanun'tasarısı 

MADDE 1. — 5434 3ayılı Türkiye Cumuhu-
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 20/21 Mayıs 1963 ta
rihinde vukubulan silâhlı ayanklanmanın bas
tırılması dolayısiyle vazifeli olanlardan ölen
ler ile vazife malûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimleri
ne ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetim
lerine ve vazife malûllerine 24 Şubat 1961 ta
rihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 ncü 
derece üzerinden, 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
Ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sa
yılı Kanunun 64 ncü maddesinde yazılı erler 
sütunundaki miktar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi 
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I BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

I 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
I Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 
tarihinde vukubulan silâhlı ayaklanmanın bas-
tırılmasınında vazifeli olanlardan ölenler ile 
vazife malûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimle
rine ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetim
lerine ve vazife malûllerine 24 Şubat 1961 
tarihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 
ncü derece üzerinden; 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
ölenleirn dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

I Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayılı 
Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı erler sü
tunundaki miktar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3- — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Milî Savunma Ko-
! misyonunun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul 

edilmiştir. 

( S. Sayısı : 537 ) 



Hü. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince ödene
cek tazminat (hiçbir vergi ve resme talbi tutul
maz ve borç için haczedilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince ödenecek 
ikramiye ve tazminat Emekli Sandığınca ödenir 
ve 3 ay içinde faturası mukabilinde Hazineden 
alınır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gfiîrer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başl). Yardımcısı 

//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Mîllî Savunma, Balkanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

28 . 6 . 1963 

Devlet Bakamı ve 
Başb. Yatfdi'incLsı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devi ot Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Mîllî Savunma Ko. 

4 ncü derece vazife malûllüğü ayığı bağ
lananlara 1 > 000 

5 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 7 500 

6 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 5 000 

b) Yaralanıp hastanelerde tedavi gördükle
ri raporla tevsik olunanlardan dereceye gir-
miyenlere 2 500 

Lira tazminat verilir. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun tasarısının 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanun tasarsının 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitini Balkanı 
/. öktem 

*...-. "•'v ••- --••*'*> - ' • - • •_ ; . - ' » . - v İk* . . 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı V. 
' F. Melen 

S a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ulaştırma Bakam 
/. Ş. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

îmar ve îdkân Bakanı V. 
R. Aybar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 537 ) 
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Maliye Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

HADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.— Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir* 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu
nun metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komsiyonunun 
metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu
nun metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

. MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu
nun metninin 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

» o ^ t 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 537 ) 



Dönem : 1 C"74* 
Toplantı: s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 0 / D 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M, Meclisi 1/639; 

C, Senatosu 1/378) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 395) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3339 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 28 . 1 . 1964 gün ve 1/639 - 35 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (111) 
Kabul : 106 
Ret : 5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 31 . 1 . 1964 
Esas No. : 1/639 C. S. 1/378 

No. : 368 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 30 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 




