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Sayfa 
130:132 

132 
133 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — G-elen kâğıtlar 
3. — Söylevler ve demeçler 
1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm, üyelerin 

yurt gezilerinde, memleket ve dünya du
rumunu göz önünde bulundurarak konuş
maları 28 Nisan olaylarının yıl dönümü 
münasebetiyle konuşan Tabiî Üye Mucip 
Ataklı'mn birtakım yanlış tefsirlere se-
bebulan bu konuşması hakkında, uygun 
bir zamanda, açıklama yapmasının yerin
de olacağına dair demeci 133:135 

İçindekiler 
Sayfa 

Merchant ile nükleer .silâhlara karşı sa
vunma gücünü artırma konusunda yap
tığı görüşmelere dair demeci 136:138 

4. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bek-
ata 'nm; 5 Nisan 1963 günü Millet Mecli
sinde yaptığı konuşmalar hakkında de
meci 138 

5. — Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağla-
yangil; gündem dışı görüşme müessesesi
nin kullanılış şekli hakkındaki demeci ve 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm cevabı 138:140 

2. — Tabiî Üye Mucip Ataklı'mn, 28 
Nisan olaylarının yıl dönümü münasebe
tiyle yaptığı konuşmaların basma yanlış, 
aksettirildiğini beyan ve ö konuşmadan 
kasdettiği mâna üzerinde demeci ve 28 - 29 
Nisan hürriyet şehitlerinin ruhlarını tazi-
zen bir dakika ihtiram duruşu yapılması 
teklifi 135:136 

3. — Millî Savunma Bakanı îlhami 
Sancar'm; Kayseri ve İstanbul vakıaları 
ile memleketimizi ziyaret etmiş bulunan 
Kennedy'nin özel temsilcisi Büyükelçi 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 140 

1. — Çalışma Bakanı Bülent Eeevit'-
in; Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarılarının, havale edildikleri Ana
yasa ve Adalet, Sosyal İşler ve Plân ko
misyonlarından beşer üyenin iştiraki ile 
bir Karma Komisyon kurulmasına dair' 
önergesi 140 

2. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin; 
haşhaş ekimi ile afyon istihsal, milletler
arası ticaret, toptan ticaret ve istimalini 
tahdit ve tanzime dair Protokolün onay-



. Sayfa 
lannıasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşa-
bil meşini temin maksadiyle bir Karma 
Komisyon kurulmasına dair önergesi 140:141 

3. — Millet Meclisi Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifin
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik Millet Meclisi Genel Kurulunca 
reddedilmiş bulunduğundan, konuyu gö
rüşmek üzere, Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince teşkiline karar verilen 
Karma Komisyona 6 üye seçilmesine dair 
tezkeresi 141 

4. — C. Senatosu Malatya Üyesi Meh
met Zeki Tolunay'a izin verilmesi hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/184) 141 

5. — Bu toplantı yılında hastalığı do-
layısiyle iki aydan fazla izin alan C. Se
natosu Malatya Üyesi Mehmet Zeki Tolun-
ay'm tahsisatının verilebilmesi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/185) 141: 

142 
6. — C. Senatosu Üyesi Nevzat Sen-

gel'in, Senatonun yaz tatili esnasında ya
bancı memleketlerdeki rafineri tesislerin
de tetkikatta bulunması için izin verilme
sine dair yazısı 142 

5. — Görüşülen işler 142 
1. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan; «Genç Kemalist-
le>- Ordusu» ve Orduyu ihtilâle teşvikten sanık 
olarak tevkif edilen beş subay olayı hakkında 
konuştu. 

Elâzığ üyesi Celâl Er tuğ; 5 Nisan 1963 gün
lü Büyük Millet Meclisi Birleşiminde İçişleri 
Bakanının kendisine atfettiği sözlerin hakikate 
uymadığına dair açıklamada bulundu. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Cevat 
Açıkalın'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi okundu ve izin kabul olundu. 

Sayfa 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/255, C. Senatosu 1/200) (S. Sayısı: 
110) 142:144 

2. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon ı*aporu (M. 
Meclîsi 2/317, C. Senatosu 2/51) (S. Sa
yısı: 120) 144:147,153:155 

6. — Sorular ve cevaplar 148 

A — Sözlü sorular ve cevaplan 148 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 1 Nisan 1963 
tarihine kadar Millet Meclisinin ve Cum
huriyet Senatosunun komisyonlarında ve 
Umumi Heyet gündemlerinde bulunan ka
nun teklif ve tasarılarına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığından sözlü sorusu 
ve Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Sırrı Atalay'm cevabı (6/175) 148:151 

JB — Yazılı sorular 152 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Celil Cevherioğlu'nun, İstanbul şeh
rinin belediyeyi ilgilendiren meselelerine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/95) 152 

• ^ - M 

Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin; «Milletler
arası andlaşmalarnı yapılması, yürürlüğü ve ya
yınlanması ile bâzı andlaşmaların yapılması için 
Bakanalr Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki 
kanun» teklifinin Milletlerarası ticari, malî ve 
iktisadi andl aşmalara da şâmil bulunması hase
biyle mezkûr kanım teklifinin «Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonunun» da dâhil bulunacağı 5 er 
kişiden müteşekkil geçici bir komisyon tarafın
dan incelenmesinin temini hakkındaki önergesi 
okundu, Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Malî ve 
İktisadi İşler komisyonlarından beşer üyenin iş-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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tirakiyle bir geçici komisyon kurulması kabul 
edildi. 

Elâzığ Üyesi Rasim Giray'ın Yeni Türkiye 
Partisine geçtiğine dair, adı geçen Grup Baş
kanlığı yazısı okundu ve bilgi edinildi. 

İhracatı geliştirmek anıaciyle vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hakkında
ki kanun tasarısının geçen Birleşimde açık oya 
sunulan birinci maddesi, verilen oylardan yeter 
sayı bulunmadığı anlaşıldığından, tekrar açık 
oya sunuldu. İkinci madde, kabul edilen önerge
ler muvacehesinde Komisyona geliverildi. 

Birinci madde hakkındaki açık oylama sonu
cunda Bütçe Komisyonu metninin reddedildiği 
anlaşıldı. Millet Meclisince kabul edilen birinci 
madde oya kondu ve reddedildi. Bütçe Komis
yonunca benimsenen Millet Meclisinin ikinci 
maddesi oylandı ve reddedildi. Tasarının tümü 
açık oya sunuldu ve reddedenlerin sayı itibariy
le fazla olmalarına rağmen mevcudun salt ço
ğunluğunu sağlıyamadığı görüldüğünden reddin 
salt çoğunlukla olmadığı bildirildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları ile. 

Harcırah Kanunundaki bâzı unvanların de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
ları görüşüldü ve tasarıların kanunluğu kabul 
edildi. 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 1 
ııci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporunun görüşül
mesi, Komisyon ve ilgili Bakan hazır bulunma
dığından bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimûğlu'-
nıın, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu üze-
ıinde görüşüldü ve rapor komisyona geliverildi. 

Batman tesislerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere Başkanlık Divanından iki, Sanayi Komis

yonundan üç üye ile Balıkesir Üyesi Kadri öz-
taş ve yine Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'-
den müteşekkil 7 kişilik heyetin tesbiti yapıldı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarübrahimoğlıv-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu üze
rinde görüşüldü ve rapor kabul edildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğhr'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2266, 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi özden-
oğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 67 ve, 

Adana Milletvekili Kemâl Sarıibrahimoğhr-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi, ilgili Bakan veya temsilcilerinin 
hazır bulunmamaları sebebiyle, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu üze
rinde görüşüldü ve rapor kabul olundu. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu,-
nuıı, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık'Karar Cetvelindeki 2262 ve 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
ımn, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi, ilgili Bakan veya temsilcilerinin 
hazır bulunmamaları sebebiyle, gelecek Birleşi
me bırakıldı 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 28 Nisan 1963 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba|kajıvekili Amasya 
Sırrı At alay Macit Zer en 

Kati]) 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 

Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret-

Raporlar 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ara

kan ile istanbul Milletvekili Rıza Bertan'ın in
hisar beyiyelerinin üçte birinin harb malûlleri
ne ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 neü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/79, C. Senatosu 2/46) (S. Sayısı : 118) (Gün
deme) 

2. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 
5 nei bendi ile 60 neı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/230; C. Se
natosu 1/208) (S. Sayısı : 117) (Gündeme) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
karar ile 2227 sayılı kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59; C. 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı : 119) (Gündeme) 

4. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka

rnen ve bina ihtiyacına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/180) 

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/317; C. Se
natosu 2/51) (S. Sayısı : 120) (Gündeme) 

Tasanlar 
5. — Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, 

Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istima
linin tahdit ve tazminine dair Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/403; C. Senatosu 1/214) 
(Malî ve iktisadi işler, içişleri, Sanayi ve Ta
rım, Sosyal İşler ve Dışişleri Basın - Yayın ve 
Turizm komisyonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni (M. Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

7. — Sendikalar kanunu teklif ve tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si 1/382; C. Senatosu 1/216) (Anayasa ve Ada
let, Sosyal İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

8. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/273; C, Senatosu 
1/217) (Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Çoğunluğu- muz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

Tabiî Üye Sıtkı TJlay'ın; üyelerin yurt gezi
lerinde, memleket ve dünya durumunu göz 
önünde bulundurarak konuşmaları 28 Nisan 
olaylarının yıl dönümü münasebetiyle konuşan 
Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın birtakım yanlış 
tefsirlere sebebolan bu konuşması hakkında, 
uygun bir zamanda, açıklama yapılmasının ye
rinde olacağına dair demeci. 

BAŞKAN —• Gündeme geçmeden evvel söz 
Sayın Sıtkı Ulay'mdır. Buyurun. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, zannediyorum ki, bugünden sonra, 
Başkanlığımızın tensibi ile, bayram münasebe
tiyle bir tatil devresine giriyoruz. Bu maksatla 
Yüksek Senato mensubu arkadaşlarımdan bâzı 
istirhamlarım olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden daha iyi 
biliyorsunuz ki, bugün memleketin içinde bu
lunduğu durum ve hava; hepimizin bildiği bâzı 
âmil ve saikler dolayısiyle, bir kısım yaşlı arka
daşların da düşünebildiği ve hissedebildiği gibi 
ların da düşünebildiği ve hissedebildiği gibi 
'hakikaten 1919 senesindeki acı havadan bâzı 
kokular verir gibi olmaktadır. Bunu sebepleriy
le anlatmaya ve izah etmeye esasen lüzum yok. 
Çünkü, bütün arkadaşlarımız durumun neza
ketine vâkıftırlar. Evet, hepimiz durendişiz. Sa
yın Başvekilimiz de çok tecrübeli bir insan ol
maları itibariyle, gayet sabırlı ve sükûnetidir
ler. Kendilerine hak vermemeye imkân yok
tur. Çünkü, 1919 senesi havasını kendileri biz
den daha iyi hissetmiş ve o havaya çare bul
muş bir insandır. Bu bakımdan ben kendisin
den daiha genç olmaklığıım münasebetiyle, du
rumdan üzüldüğüm ve endişe ettiğim için hu

zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Derhatır 
buyurursanız, bundan beş, altı ay evvel de, ve 
hattâ Senatomuzun ilk toplantılarında da, bi
zim bugünkü duruma gitmiyecek tedbirleri ala
bilecek kudrette Senato mensubu insanlar ol
duğumuzu hatırlatmış, hattâ işin başından iti
baren, cepheler halinde mümkün ise oturanıya-
lım, birbirimizle kaynaşalım, dertlenelim anla
şalım demiştim ve bunu mütaakıp da, bunları 
saymak istemiyorum, birçok hususlarda her par
tiden siz, vatanperver arkadaşlarımın, parti his
lerinin üstündeki, vatan düşünceleriyle bu dert
lerimize çare bulmaya yönelecek kabiliyette ve 
vasıfta arkadaşlarımız olduğunuzu da arz et
miştim. Fakat nedense hâdiseler bu iyi niyet 
havası içerisinde, bilhassa Parlâmentoya bir 
türlü sirayet edip de, bugüne kadar tam kafi 
ve muvaffak neticelere ulaşamadık. Memleketi
mizin dertleri hakikaten büyüktür. Ve bunu da 
arz etmiştim ki; delik çok büyük, yama ise çok 
küçüktür. Büyük dertlere çare bulmak için 
mutlaka ki, her şeyden fedakârlık etmek sure
tiyle büyük kararlara varmak lâzıımdır. Tabiî 
bu arzım keramet değildir. Dikkat buyurursa
nız, dün memleketimize teşrif eden İngiliz Ha
riciye Vekili de, «Türkiye'nin meseleleri dünya 
meseleleridir ve büyük meselelerdir. Buna kar
şı büyük kararları müştereken vermek mecbu
riyetindeyiz.» tarzında bir beyan ve ifadede 
'bulundu. Bugün gazetelerde gördük. Bütün 
Türkiye'deki nahoş hâdiselerin, eğer darılmaz-
sanız, ben dâhil, biraz da, müsebbipleri bizler 
•olmalıyız. Biz eğer ıbu işi, baştan itibaren tutup 
ayağa doğru, iyi niyet havası içinde yayacak 
vatandaşlara örnek olacak mahiyette bir anlaş
ma ve kucaklaşmaya gidecek olursak, zannede-
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C. Senatosu B': 62 
rim ki, bu bir günde, iki günde olmaz, ama çok 
kısa zamanda bu memleketin havasını değiştir* 
mek imkânlarına malik olabiliriz. 

Arkadaşlarım, başlangıçta da bir zamanlar 
söylemiştim ki, biz normal demokratik düzenin 
tam mânasiyle i ş i t en bir makinasınm meclisi 
değiliz, ihtilâli mütaakıp vakıa bir Meclis ku
ruldu ama, bir ihtilâli mütaakıp yeniden işe 
başlıyan bir kurucu meclisiz. Biz, anlaşarak de
mokrasiyi Türkiye'de kökleştirecek, yerleştire
cek, noksanlarını ikmal edecek, bir Meclisiz. 
Bâzı arkadaşlarımız bizim bu hususiyetimizi, 
bu vasfımızı tam mânasiyle takdir etmeden 
sağda, solda, Meclis içi, Meclis dışı her taraf
ta sanki Türkiye'de ideal bir demokrasi maki-
nası teslim alınmış da, bunu çalıştırır, işletir 
vaziyette uluorta konuşabiliyoruz. Bu maki
na yenidir, beyefendi. Yeni bir makina fabri
kadan çıktığı zaman muayyen bir sürat yapa
bilir. Biz bunu teslim alır almaz saatte 80 - 100 
Km. hi'z verirsek, bu makina yanar. Binaena
leyh, bizim Büyük Millet Meclisi olarak ve bil
hassa seçkin ve güzide insanlardan müteşekkil 
'Senato olarak bu işlere Meclis içinde ve Sena
toda yönelmemiz gerekir. Yalnız, darılmaz-
larsa, bâzı arkadaşlarıma takazada bulunaca
ğım. Meselâ, bir Anayasa yaptık. Bu Anayasa 
içinde, bugünün hususiyetini düşünerek, Saym 
Cumhurbaşkanına büyük bir kontenjan tanıdık. 
Keşke dailıa fazla da tanısaydık. Bundan gaye 
ve maksat, bu arkadaşların, bu Senato içinde 
katalizör vazifesini görmeleri ve iki kutbu, geç
miş hâdiselerin tesirinden kurtararak, müm
kün olduğu kadar birleştirmeye sayü gayret et
meleri idi. Fakat, maalesef, keti dimi de suç
landırayım, ben dâhil, henüz bu vazifeye lâyı-
kı veçhile dalmış ve girmiş durumda değiliz. 

Buraya devam etmelk, muntazaman 'gelip 
ıgitmek elbette vazifemizdir. Fakat burada, 
içerde olan bazı vazifelerimizi de muhterem 
partisiz arkadaşlarıma hatırlatmayı tekrar bir 
vazife sayarım. 

Bu m ey anda sayın Mucip Ataklı arkadaşım 
tstanbulda 28/29 Nisan hadiselerinin yıl dö
nümü münasebetile bir beyanda bulunmuştur. 
Basında okuduğuma göre, bâzı yanlış anlayışla
ra de sebep olunmuştur. Zannederim "ve tahmin 
ederim ki, bu muhterem arkadaşım, tefsir edil
mek istenilen mâna ve mealde bir ifadede, bir 
kasıtta veya konuşmada bulunmamış olsa ge-
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rektir. Bugün belki kendileri hazırdırlar veya 
değildirler, bunu bilmem, ama bütün memle
ket meselelerini burada hep beraber iyi bir an
layış içinde halledecek arkadaşlar olarak, ben 
kendisini, mümkün ise bugün, değilse başka 
bir gün Yüksek Senatıo huzurunda tavzihe da
vet ederim. 

Bir de sizlerden ve dolayısiyle bütün Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azalarından istirha
mım şudur: Muhterem arkadaşlarım, tatile gi
riyoruz. Belki burada Başkanlık Divanının, 
sözü bir parça esirgeme ve kısır tutma dolayı
siyle, tam deşarj olamıyan arkadaşlar oluyor. 
Bunlar, tatile girince bu dolu hislerle vatandaş
lar arasına girip, orada deşarj olmak imkânla
rım arıyorlar. Buna bence hiç lüzum yok. Eğer 
savın Başkanımız ve Başkanlık Divanımız mü
saade ederlerse ben teklif ediyorum; dertlerimi
zi burada halledelim ve tatilden sonra münasip 
-görecekleri bir günde veya bir tarihte blir gizli 
oturum yapalım niçin gizli oturum diyorum; 
hakikaten memleketin havası çok gergin. Bura
da biz bir şey söylüyoruz belki iyi niyetledir, 
fikirdir. Fakat dışarıda «aman piyasa daraldı, 
aman basın yanlış tefsiretti, şu ürktü bu ürktü» 
gibi bir çok hadiselere de istemeyerek sebep 
oluruyoruz. Eğer mümkünse münasip görülür
se tatilden sonra bir gizli oturum yapalım, bura
da hepimiz birbirimize darılmaksızm, hâdisele
rin bütün teferruatiyle dökümünü yaparak, bu
na gerekli çare ve tedbirleri her arkadaş aklına 
'gelebilen şekilde, bizlerden üstün kudret ve 
kabiliyetiyle derman arasın ve fikrini döksün. 
Esasen benim anladığım mânada Demokrasi ve 
Meclislerin sebebi hikmeti de bu olsa gerektir. 
Altıyüz kişi buraya toplanmış; her halde hiç 
kimse düşünmez ki, «salla başını al maaşını» cin
sinden gelelim, gidelim, elimizde tespih dolaşa
lım. Bu değildir. Herkes iyi kötü bir fikirde 
bir beyanda bulunacak. Ama bu fikri makbul 
ve muteber olmayabilir. Fakat altıyüz kişilik 
heyetin içinden 20, 30 kişinin öyle güzel fikir
leri çıkar ki, seçtiğimiz Hükümetimize de ışık 
ve rehber olabilir. 

(Bu balkımdan, tekliflerim, Mudip Ataklı 
arkadaşımı tavzihe davet etmek ve bir de muh
terem arkadaşlarımın şu devre içersinde, dışa
rıda ürkütülen piyasa vesair şeyleri tedirgin 
etmeyecek bir şekilde deşarj olmadan kendile-
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rinî buraya hazırlamaları istirhamından iba
rettir. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, şahsınızı alâka
dar ettiği için buyurun, söz veriyorum. 

2. — Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın, 28 Ni
san olaylarının yıl dönümü münasebetiyle yap

tığı konuşmaların basına yanlış aksettirildiğini be
yan ve o konuşmadan kasdettiği mâna üzerin
de demeci ve 28 - 29 Nisan hürriyet şehitlerinin 
ruhlarını tazizen bir dakika ihtiram duruşu ya
pılması teklifi. 

MUOÎP ATAKLI (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 28 
Nisanda İstanbul'da yaptığım konuşma, basın
da ve çeşitli çevrelerde başka türlü tefsirlere 
maruz kaldı. Bu yüzden bugün bir basın top
lantısı ile durumu umumi efkâra eçıklamak isti
yordum. Sayın Sıtkı Ulay'm burada bana tavzih 
imkânını ver meşini büyük bir zevfele karşıladım 
kendisine bilhassa teşekkür ederim. Bu sayede 
kasdımm ve teklifimin anlaşılan yanlış mânası
nı siz Sayın Senato Üyelerine açıkça ifade et
mek fırsatını bulmuş oluyorum. 

28 Nisanın yıldönümünde İstanbul'da yap
tığım konuşmamda, Parlâmento üyelerine üze
rinde titizlikle durulan rejimin yaşatılabilme-
si için, kendileri tarafından yapılması mümkün 
ve hukukî mesnedi olan bir ihtilâl teklifinde 
bulunmuştum. Bu teklifim çeşitli çevrelerde 
türlü şekilde tefsir edildi. Şimdi bu teklifimin 
mahiyetini huzurlarınızda arz edeceğim. 

Parlâmento içinde ve dışında millî birliği 
zedeliyen kin ve garaz aşılıyan partizanca dav
ranışlardan vazgeçmek ve millî kalkınma dâ
valarımız üzerine samimiyetle eğilebilmek için, 
1945 ten itibaren devam eden çirkin parti kav
galarına son vermek gerekmektedir. Her türlü 
ikazlara, şiddetli tepkilere rağmen, oy endişe
sine rağmen bir türlü arzulanan yolu bulamı-
yan siyasi partilerimizin, Parlâmentodaki üye
leri partiler ve müesseseler arasında medeni mü
nasebetleri ve mücadeleleri temin edecek ka
nuni müeyyideleri koymak iktidarını haizdir
ler. Anayasanın mer'i hükümlerinde Anayasa
da dahi tadilât yapmak imkânına sahibolan 
B. M. Meclisinin biran evvel memleketi huzur 
ve istikrara kavuşturacak demokrasinin icap
ları olan millî bütünlüğü sağlamayı hedef tu
tan ve bu maksadı gerçekleştirebilecek özel-
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likte Anayasada tadilât yaparak gerekli kanun
ları tedvin etmesi niçin Anayasaya ve demok
rasiye aykırı olsun? 

Mademki bugün partilerin tutum ve davra
nışları basının her 'kanadında mevcut tahrik
ler, muayyen şahısların düşünce tarzlarmdaki 
aşırılıklar rejimi sarsıntılara uğramaktadır ve 
mevcut kanuni müeyyideler bu davranışları bir 
disiplin altına almak imkânına sahip değildir; 
şu halde Parlâmentonun yeni kanuni müeyyide
ler getirmesi, yetersizleri tadil etmesi • kanaa-* 
timce zaruridir. 

Demokrasi partiler rejimidir. Evet bunun 
aksini iddia eden yok. Fakat partiler demok
rasiyi dejenere eder ve umumi efkârda şüpheler 
yaratırlarsa demokrasiyi kurtarmak için Parlâ
mentonun dış tazyiklere mâruz kalmadan müş
tereken siyasi partilere bir düzen vermeye ve 
partilerinin iç bünyelerini demokratik düzenin 
icaplarına uydurmaya çalışması hem hukukîdir, 
hem de zaruridir. Benim teklifimde, partilerin 
kapatılması mevzuubahis değildir. Anayasa ve 
Seçim kanunlarında yapılacak tadillerle yete
ri kadar bir müddet ve geçici olarak parti faali
yetlerine son vermek suretiyle meclisler içinde 
ve dışındaki karşılıklı ve milletimizi düşman
ca davranışlı iki kampa bölünme saldırışların
dan kurtarmak gerekmektedir. Teklifime göre 
Meclisteki mevcut partiler yine bulunacak, fa
kat muayyen bir müddet bütün Meclis her 
partiden ve bağımsızlardan müteşekkil bir Par
lâmento Grupunun sevk ve idaresinde ve parti
siz millî bir Meclis anlayışı içerisinde memleke
tin ve milletin' şiddetle muhtaç hulunduğu sos
yal, ekonomik ve kültürel alanlardaki reform
ları gerçekleştirecektir. 

Bu teklif bir zaruretin icabıdır. Partilerin 
faaliyetleri kadar mühim bir mesele de, mem
leket sathına yayılmış parti teşkilâtlarına isti
kamet veren parti üst kademeleri ve o partile
rin Meclisteki mümessillerinin tutumlarıdır. 

Kanunlar ne kadar önleyici tedbirleri ihti
va ederse etsin, bunu yapanlar ve yapıldıktan 
sonra tatbik edenler şahsi menfaatlerini ön plâ
na alırlarsa hiçbir netice elde edemeyiz. Bu 
bakımdan, politik ahlâk ön plânda gelmekte
dir. Memleketin içinde bulunduğu şartlar mu
vacehesinde yegâne kurtuluş çaresini ben, dev
rimci demokratik bir toplum olarak Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlılıkta ve bunların tat-
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bikatmda bulmaktayım. Bunun için de, Ata
türkçülüğü benliğinde bütün mânasiyle benim-
semiyen insanların millet kaderinde söz sahibi 
olmaması lâzımgelir. Çirkin politikacının bu 
memlekete şimdiye kadar faydası olmamıştır 
ve bundan sonra da olmıyacaktır. Bu hakikat 
karşısında Meclis ve partiler içindeki çirkin 
politikacıları müşterek anlaşma ile tasfiye ve 
yerlerine kanuni yollardan Atatürk'çüleri ge
tirmesi gerekmektedir. 

Teklifimdeki ameliye oldukça şümullü bir 
faaliyeti ihtiva edeceğinden ve üzerinde du.ru-
labilmesi için de ismini beyinlerde şimşe'k çak
tıracak şekilde kullandım. Teklif ettiğim hu
kukî ihtilâlin Anayasaya aykırı bir tarafı ol
madığına kaani bulunuyorum. Büyük hukuk
çularımızın ve politikacılarımızın Parlâmento
nun Batı demokrasilerindeki gibi faaliyette bu
lunmalarını temin hususunda gerekli fikrî ve 
tatbikî çalışmalara geçmesini ve teklifim üze
rine eğilmelerini arz ve teklif ederim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu teklifimi 28 Nisan gibi mutlu ve tarihî 

bir günde yapışımın bir sebebi de Türk de
mokrasisi uğrunda Atatürk gençliğinin kanını 
akıttığı ve demokrasiye inancını haykırdığı ve 
demokratik mücadelenin hakiki mânası ile baş
ladığı gün olduğunu kabul ettiğim içindir. -

Batı anlamındaki demokrasiye en aşağı siz
ler kadar inanmış ve bu uğurda tarihî hakikat
ler açıklandığı zaman mücadelemin veçhesini 
öğreneceğiniz bir arkadaşınız olarak 28 - 29 Ni
sanların bu yıldönümünün hemen akabinde, 
demokrasi şehitleri Atatürk gençleri için Sa
yın Başkanın Senatoyu saygı duruşuna davet 
etmesini teklif ederek sözlerime son verir hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Senatör arkadaşımız 
Ataklı'nm yerinde olarak yaptığı tekliften 
dolayı kendisine teşekkür ederim. Yalnız tek
liflerinin mahiyetini anlıyamadım, bir saygı 
duruşu mu teklif ediyorlar? 

MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — 28 - 29 Ni
san şehitleri için Senatonun saygı duruşuna 
davet edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini kabul 
edenler... Lütfen işaret buyursunlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

30 .4.1963 0 : 1 
Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyo

rum. 
(28 - 29 Nisan şehitleri için bir dakikalık 

saygı duruşu yapıldı.) 
3. — Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'-

ın; Kayseri ve İstanbul vakıaları ile memleke
timizi ziyaret etmiş bulunan Kenndy'in özel 
temsilcisi Büyükelçi Merchant ile nükleer si
lâhlara karşı savunma gücünü artırma konu
sunda yaptığı görüşmelere dair demeci. 

BAŞKAN — Söz Sayın Millî Savunma Ba
kanı Ilhami Sanear'mdır. Buyurun Sayın Ba-
Kan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (İstanbul Milletvekili) —• Sayın Başkan, 
sayın Cumhuriyet Senatosu üyeleri; son günler
de basında ön plânda yer alan Kayseri, İstanbul 
vakıalarını ve bir de bir yabancı temasım arz 
etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

31 Mart tarihine takaddüm eden günlerde 
bir beyannamenin tedavülde olduğu istihbar 
olunarak takibolunmuş ve bâzı genç subayların 
elinde bir beyanname yakalanarak bunlar hakkın
da Genelkurmay Adlî Amirliğince takibata te
vessül edilmiştir. Bu takibat henüz hazırlık tah
kikatı safhasında olup 7 kişi tevkif edilmiş bu
lunmaktadır. Beyannamenin muhteviyatını mah
kemenin münakaşa etmesi, suç bulunup bu
lunmadığına mahkemenin karar vermesinin 
doğru olacağı kanaatiyle bunun üzerinde dur-
mıyacağım. Keza tevkif, bir tedbir olduğuna 
göre, tevkif edilenlerin mutlaktı suçlu ve so
nunda da mutlaka mahkûm olacakları gibi bir 
hükme biz varamıyacağımıza göre bunların 
isminden bahsetmeyi de doğru bulmuyorum. 
Tahkikat devam etmektedir. «Hazırlık ve ilk 
tahkikat gizliliği» kaidesi de yüksek malûmu
nuzdur. Bu itibarla tafsilâtına geçmeden yal
nız, vakıayı aynen nakletmekle iktifa etmeme 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Buna benzer bir diğer vakıa istanbul'da De
niz Harb Okulunda geçmiştir. Bir genç subayın 
bir diğerine Iböyle bir hareketten bahsile, «bu
nun dışında kalmıyalım» tarzında bir tekli
finden doğan bir tahkikattır. 

Bu tahkikat da, 5 kişinin tevkifi ile netice
lenmiş ve halen devam etmektedir. 

Bunun dışında yüksek müsaadenizle malûmat 
sahibi değilim. Ve arz etmem de Ceza Muhake-

— 136 — 

http://du.ru-


C. Senatosu B ; 62 
meleri Usulü Kanunu ve Anayasanın 132 nci 
maddesi muvacehesinde caiz olmıyacağı gibi, 
millî güvenliğimiz ve tahkikatın selâmetle ce
reyanı bakımından da doğru görmemekteyim. 
Elbet bu tahkikat, her iki tahkikatın sonunda, 
son tahkikatın açılmasına alâkalı hâkimler ka
rar verirse iş duruşma safhasına intikal edecek
tir. Aksine bir karar alınmadıkça aleni duruş
maları takip, hem basm, hem herkes için müm
kün hale gelecektir. 

Kayseri olaylarına gelince; 19 Nisan 1963 
günü, gece saat 23,15 t-e Astsubay Üstçavuş Mus
tafa Koç ile arkadaşı Astsubay Üstçavuş Cema
li Gökçe'nin devam ettikleri gece lisesinden çı
kıp înönü Bulvarından geçmekte iken sarhoş 
bulunan sabıkalılardan ve kabadayı geçinen dört 
şahıs tarafından önleri kesilmiş, sataşılmış ve 
niçin sataşıldığı, «biz gece lisesinden dönen 
astsubaylarız» sözü karşısında dört kabadayı 
bıçaklarına sarılmışlar ve astsubaylardan biri
sini hunharca öldürmüşler, diğerini de yarala
mışlardır ve halen hastanede bulunmaktadır. 

Bu hâdise cereyan ederken, maalesef bir kı
sım vatandaşlarımız istimdada seyirci kalmışlar
dır. Üzülerek işaret etmeyi vazife bilirim. Bu 
hâdiseye adliye el koymuştur. Tahkik edilmek
tedir. Onun için hâdisenin sureti cereyanı ve-
sair safahatı hakkında da bir beyanda buluna
mam. 

Bu suretle öldürülen astsubay arkadaşın, bü
tün şehrin müesseseleriyle birlikte iştirak ettiği 
cenaze alayı, yine birtakım insanların istihfaf-
kârane hareketleriyle karşılaşmış ve nihayet 
medfenine tevdi edildikten sonra, suçlu olarak 
yakalanan dört kişiden ikisi delil kifayetsizliği 
sebebiyle, serbest bırakılmış, ikisi tevkif edil
miştir. 

Serbest bırakılma hâdisesi ve bu cenaze ala
yındaki istihfafkâr tavırlar takmılması genç 
astsubaylarda büyük bir teessür ve aksülâmel 
yaratmış, bunlar bu külhanbey ve kabadayı ge
çinenlerin devam etmekte bulundukları kahve 
ve meyhaneye giderek bunları aramaya teves
sül etmişler. Şimdi iddia edildiğine göre aramış
lar, bir şey almamışlar, yalnız iki kişinin er
tesi gün veya o gece bu garnizon civarında ara
zide, birinin dövüldüğü, birinin de hafif bur
nunda sıyrık olarak, soyulmuş olarak gelip şi
kâyette bulundukları söylenilmiştir. Bu hâdise 
de hem adliye hem askerlik adalet cihazı tara-
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fmdan, aidolduğu adlî amirlikçe her iki cephe
siyle tetkik edilmektedir, hazırlık tahkikatı saf
hasındadır. Onun için başka malûmat vermemi 
her halde doğru bulmazsınız. Adaletin tecelli 
edeceğine inanmaktayım. Yerinde meşgul ol
dum. Bunun dışında bir başka mâna izafe etme
mize şimdilik hiçbir ihtimal yoktur. Bütün bu 
hâdiseleri günü gününe, söylenmesinde mahzur 
olmıyacak bir ölçü içinde, hakikatlere sadakat
le basma tebliğ halinde vermekteyiz. Ama ne 
çare ki, basının bir kısmı maksadı meşkûk, fik
ri mağşuş birtakım insanlar Türk Silâhlı Kuv
vetlerindeki her vakayı îzam etmek, tahrif et
mek ve huzursuzluğu hudut boylarına kadar si
rayet ettirmek için elden geleni yapmaktadır
lar. 

Şu hukukî çerçeve içindeki izahatım dahi 
tahrif mevzuu, yapılmaktadır. Mevkuf adedi 
yanlış yazılmakta, beyanlar tahrif edilmekte, hâ
diseler kendilerince başka türlü tahrife ve tef
sire tabi tutularak efkârı umumiyeye başka 
türlü aksettirilmektedir. Ahlâk ve kanun sı
nırlarını hiçe sayan basmm bu memlekette hâ
diselerin olmamasına hizmet ettiklerine inanmak 
güçtür sayın arkadaşlarım. Buna her iki Mec
lisin de gereken tedbiri alması lâzımgeldiğine 
inanıyorum. (Bravo sesleri) 

Bu hâdiselere ve buna taallûk eden mâruzâ
tım burada sona ermiş bulunuyor. 

Son günlerde yabancı devlet adamlarından, 
Millî Savunma ile teması olan Birleşik Amerika 
Cumhurbaşkanı Kennedy'nin özel temsilcisi 
Merchant gelmiştir. Bu çalışmamız, tasavvur 
halinde bulunan bir mevzuda fikir teatisinden 
ibarettir. Şimdi bunu sırasiyle arz edeceğim. 

Yüksek Heyetinizin malûmları'olduğu veçhi
le NATO kurulduğundan beri; ittifakın savun
ma gücünü kuvvetlendirmek ve bu camianın 
muhtemel nükleer taarruzlara karşı kuvvet ya
pıcını sağlamlaştırmak, nükleer savunma güç ko
nusunda ittifak içinde iş birliği gayretini artır
ma]?: ve tesanüdün idamesini yapıcı hamlelerle 
geliştirmek gayesiyle çeşitli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Bu gayret ve çalışmalardan bir tanesi de çok 
taraflı bir nükleer kuvvet projesidir.. Bu kuvvet, 
NATO'ımn nükleer savunma gücünü artırmak 
gayesiyle katılmayı arzulayan devletlerin iştira
kiyle kurulacak ve idame ettirilecektir: NATO'
ımn savunma gücüne büyük ölçüde yardımcı 
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olacak bu kuvvet aynı zamanda tatbikat saha
sında, NATO içinde iş birliği ve tesanüdün ida
me ve geliştirilmesine yapıcı mahiyeti ile büyük 
bir kıymet ifade edecektir. 

Büyükelçi Merchant işte bu anlam içinde he
nüz proje halinde olan bu kuvvet konusunda ilk 
görüş teatileri için memleketimize gelmiş bulun
maktadır. Yine bilindiği üzere Büyükelçi daha 
evvel bu mevzuda Avrupa'daki diğer NATO 
devletleri ile görüş teatisinde bulunmuştur. 

Merchant Heyeti ile Dışişleri, Genelkurmay 
ve kuvvet temsilcilerimizden müteşekkil heye
timiz arasında meselenin teferruatı incelenmiş ve 
karşılıklı görüş teatileri yapılmiştır. 

Mesele, henüz karşılıklı aydınlatma ve ince
leme safhasındadır. Projenin siyasi, malî, huku
kî ve askerî veçheleri vardır. Bunlar ilgili müte
hassıslarımız tarafından incelenmektedir. Müta-
akıp gelişmelerde muayyen safhalar belirli sevi
yelere ulaştıkça Yüksek Heyetinize her safha 
için Hükümetimiz tarafından zamanında yeterli 
açıklamalar sunulacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

4. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
5 Nisan 1963 günü Millet Meclisinde yaptığı ko
nuşmalar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Geçen tutanak hakkında İçiş
leri Bakanı; buyurun. 

Sayın İçimleri Bakanı. 
ÎÇÎŞLEEÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Pek muhterem Başkan, pek 
muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşım Ce
lâl Ertuğ benim bulunmadığım bir sırada uzun 
bir konuşma yapmışlar. Zabıtlarda keyfiyetin 
tavzih \ e tescili için kısaca arzı malûmat etmek 
ihtiyacını duydum. 

Meclisteki 5 Nisan konuşmalarımın üzerinde 
bugüne kadar kendisine izafe» edilenlerden yal
nız bir arkadaşımın itirazı vâki olmuştur. Celâl 
Ertuğ arkadaşımın. 

Celâl Ertuğ arkadaşım, Meclisteki konuşma
larda kendisine izafe edilen cümleyi, daha önce 
söylenen cümlelerin kimlere aidolduğunu ayrı 
ayrı tefrik etmeden, topunu kendisine ait saya
rak, basında ve yüksek huzurunuzda kendisini 
müdafaa ihtiyacını duymuş. Bunun için yapıla
cak şey şundan ibaret idi : O beyandan sadece 
şu cümle baua aittir, diğerleri değildir. 
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Halbuki arkadaşım bu kadarla kalmamış, be

nim Senatoda yokluğumdan faydalanarak sağa 
sola bâzı telmihlerde bulunmuş ve benim beya
natımı gıyabımda biraz da zedelemek istiyen bir 
hüviyetle konuşmuştur. Yüksek Senato huzurun
da bir defa daha arz .edeyim ki, Meclisteki ko
nuşmaları miı bugüne kadar bir itiraz vâki olma-
•dı. Çünkü konuşmam ayrı ayrı ve inkârı kabil 
olmıyan vesikalara müstenittir. 

Celâl Ertuğ arkadaşımın bahsettiği cümleler 
de aynen vâkıdır. Fakat, bu cümlelerin her biri 
başka başka insanlara aidolup, Ertuğ arkadaşı
mın beyanı «Aranılan demokrasi A. P. tarafın
dan getirilecektir» cümlesinden ibarettir. Ve bu 
da Celâl Ertuğ tarafından Eyüp A. P. Kongre
sinde söylenmiştir. Şu halde benim sözlerimde 
yanlış ve kendisiyle de bir ayrılığımız yoktur. 
Tavzih edeceğim kısım ise şudur : Konuşmala
rında, Ertuğ dosyayı ve bâzı vesikaları güya. 
görmüş, kendisine verilmiş, verilmemiş gibi söz
ler söylemiş. Bunlar yanlıştır. Haddizatında 
meselelerin bu kürsüden eiddî olarak ifadesi 
beyanatının doğruluğunun kabulüdür ve hiçbir 
itiraza mâruz kalmadığının tescilidir. Bu vesile 
ile bir noktayı daha ifade edeceğim. Arkadaşı
mın, bu gibi sözler üzerindeki alınganlığını tak
dir ediyorum. Ümidederim ki, benzeri sözler üze
rinde mesuliyet taşısın, bütün arkadaşlar, aynı 
alınganlıkları göstererek bir daha tekrarına 
meydan vermezler. Arz ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

5. — Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil; 
gündem, dışı görüşme müessesesinin kullanılış 
şekli hakkındaki demeci ve İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm cevabı. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Gündem dışı konuşma müessesesinin kullanıl
ması etrafındaki fikirlerimi arz edeceğim. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Gündem dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

—• Gündem dışı konuşma müessesesinin kulla
nılması hakkındaki fikirlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, par
lâmentolarda gündem dışı konuşmaların büyük 
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faydalar sağladığı muhakkaktır. Bu konuşma
lar, bazan birden bire zuhur etmiş hâdiselerin 
normal tedbirler alınıneıya kadar geçecek zaman 
zarfında kapalı kalmaması için bu yoldan 
umumi efkâra ve parlâmento üyelerine ışık tu
tar. Belki de alınacak tedbirlere müessir olur. 
Ancak gündem dışı konuşmaları gerek Başkan
lık Divanının, gerek bu konuşmadan faydala
nacak arkadaşların çok hassas bir itina ile seç
melerinde zaruret vardır. Gündem dışı konuş
ma tanımadığı bir evin kapı zilini çalıp kaçarak 
cevapsız bırakacak halde ve o zihniyet içeri
sinde kullanılmamalıdır sayın arkadaşlarım. 
Bazan bir arkadaş çıkıyor. Gizli, kapalı ima
larla herhangi bir şahsı ve siyasi bir teşekkülü 
büyük zanlar altında bırakan bir imada bulu
nup iniyor. Gündem dışı konuşma bir genel 
görüşme değildir. Rahatlıkla cevap verilmez. 
Sataşıldığı veya sataşılmadığı iddiası, bahis 
mevzuu dahi edilemez. Muhterem İçişleri Ba
kanının biraz evvel yaptığı konuşmada çok dik
katimi çeken bir nokta vardı. Buyurdular ki, 
beş Nisan gebesi yaptığı (konuşmaya yalnız 
bir arkadaşım şu itirazı yapabildi; ' ibeş Nisan 
gecesi konuşmalarının; hangi şartlar altında 
geçtiği" cümlenin malûmu, ne şeküde bittiği 
ise hepimizin gözü önünde cereyan etmiş olan 
bir hâdisedir. 

Mensubolduğum parti, o gece pek çok mev
zularda mensuplarına izafe edüen suçlar, be
yanlar töhmeti altında bulundurulmuştur. 

Merkez idare Kurulumuz toplanarak bu 
konuşmaları birer birer tetkik! etmek ve eğer 
aramızda hakikaten politikamız hilaf ma hereket 
etmiş olanlar varsa; onlar hakkında, parti disip
lini yönünden takibatta bulunması; yoksa bu 
beyanların hakiki veçhesini umumi efkâra ay
dınlatmak kararını aldı. 5 Nisandan 23 Nisana 
kadar her gün Zabıt Müdürlüğüne müracaat 
ederek, Sayın Dahiliye Vekilinin beyanlarını 
şahsan istedik. Bana verilen cevap: «Dahiliye 
Vekili, beyanlarını tashih etmek üzere aldı. He
nüz vermedi» den ibarettir. Bu beyanların birer 
sureti mevcut olduğunu, verilmesini söyledim; 
veremeyeceklerini bildirdiler. Sayın Millet Mec
lisi Reisine gittim. Dedim ki, bir beyan tashih 
için alınabilir. Tashih, tadil, tebdil, tağyir de
mek değildir. Belki bir ibare değiştirilebilir. 
Belki fiil, fail yerini bulacaktır, ama ne ibare 
tahfif edilir, ne teşdit edilir. Niçin, bana bu 
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zabıtlar verilmiyor? Bu kararı aldık işliyemiyor. 
Haklı buldular. Zabıt Müdürünü çağırdılar, 
sordular. Evvelâ; beyanıma inanmadılar. Za
bıt Müdürü teyiddetti. Kalemi mahsus vasıta-
siyle Dahiliye Vekilinden bu beyanları kerrat ile 
istendiğini ve henüz verilmediğini, mutabakat 
olmadığı için de, bendenize gösterilemediğini ifa
de ettiler. Ben Meclis Reisinin verdiği emir 
ile, ancak iki gün evvel muhterem Dahiliye Ve
kilinin beyanlarının bir örneğine malik olmuş 
bulunuyorum. Sayın Dahiliye Vekili Celâl Er-
tuğ'un, bir beyanını tashih etmek için bu kürsü
ye gelmiş olabüir. Ama, bu fırsatı bütün söy
lediklerinin doğruluğu, şimdiye kadar susmala-
riyle zahir olduğu şekilde bir beyana sebebiyet 
verir mi? 

Ben zatî meseleye girmiyorum. Zatî mesele 
hakkındaki cevabı ve açıklamanızı umumi efkâr
la beraber Sayın Dahiliye Vekili de yakında 
alacaklardır. Fakat gündem dışı konuşmaların 
bu tarz bir gaye için o istimaline, muarızım. 
Başkanlık Divanının nazarı dikkatini ehemmi
yetle çeker ve durumun takdirini sayın arkadaş
larıma arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı zaptı sa
bık hakkında söz istemişlerdi, Sayın Çağlayangil 
arkadaşımız da, gündem dışı söz münasabetiyle 
Sayın içişleri Bakanının konuşmalarına temas 
ettiler. Saym Çağlayangil arkadaşımız, gün
dem dışı konuşma mevzuunda, saym içişleri' 
Bakanının konuşmalarına temas ettiler. Bu 
Gündem dışı konuşmanın biraz dışına çıkmak
tır. Saym arkadaşlarımın dikkatini çekerim. 
Konuşmalarında Saym içişleri Bakanından 
bahsettikleri için, Sayın içişleri Babanına 
söz veriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım. Benim 
ilk konuşmanı, parlâmento adabına uygundur. 
Ve zaptı sabık hakkındaki bir taleple ilgilidir. 
Bir celse önce, Doktor Celâl Ertuğ arkadaşımız, 
burada sâdece bir kaç cümleden ibaret olması 
icap eden konuşmasını yâani, «ben şunu söyle
dim; ötekileri söylemedim..» diye bitirmesi 
gerekirken lüzumsuz, hatta - arzu etmiyorum 
söylemeyi - biraz da kasıtlı bazı ibareleri kul
landığını bizzat zabıtlardan okuyarak tesbit 
ettim. O celsede bulunmadığım için, usûle uy
gun olarak şimdi konuştum. 
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Bu nevi meselelerde dikkati çeken Çağlı-

yangil arkadaşımın şu andaki konuşması ise 
usulsüzdür. Başkan ihtar ettikleri için, tekrar 
etmiyeceğim. Yalnız güzel bir vesile verdiler. 

1. — Cumhuriyet Senatosu'nun zabıtların
da kendisini Adalet Partisi'nin sözcüsü telâkki 
ederek; yapmış olduğu konuşmalarında bir nok
tayı tescil etmek istiyorum. Adalet Partisinin 
politikası hilâfına hareket etmiş, konuşmuş 
olanlar varsa, parti disiplini balkımmdan taki
bat yapılmasına karar vermişlerdir. Eğer po
litikalarına, benimde arzettiğim vesikalar uy
gun ise, 'bunları ilân edeceklermiş. 

O halde bunları teshil ediyoruz. Benim 5 
Nisanda meclisteki arkadaşlarla ilgili beyanla
rımı tahkik edecekler, doğru ise, bu beyanlarda 
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bulunanlar hakkında disiplin takibatı ya
pacaklar. Eğer, bumu kendi politikalarına uy
gun bulurlarsa bunu ilâna cesaret gösterecek
ler. İşte bunu tescil ediyorum. 

2. — Zabıtlar uzun idi, benim haikikaten, 
burada söylememe lüzum yok, amma işlerim 
hakikaten çok, gözden geçirmek imkânım 
'bulamadım, zannederim on gün önce iade 
ettim, arkadaşımız da aldığını söylüyorlar. 

Fakat esasen zabıtları okumaya lüzum yok
tu. Bütün gazeteleri okumalı idiler, hepsi neş
redildi. Kendileri adları geçen bütün arkadaş
ların avukatı değildir. Buna ihtiyaç da yok, 
sahibi hakikileri itiraz ederlerdi. Kendi parti 
disiplinlerini kurma hususunda hassasiyetleri 
doğru, faikat bu husustaki ciddiyetlerini yakın
da göreceğiz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in; 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarı
larım, havale edildikleri Anayasa ve Adalet, 
Sosyal İşler ve Plân komisyonlarından beşer 
üyenin iştiraki ile bir Karma Komisyon ku
rulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı Bülent 
EceVit'in bir teklifi var okutuyorum. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Müsaade bu
yurun da biz de cevap verelim. 

BAŞKAN •— Meclisteki konuşmaya bura
dan cevap veremeyiz efendim. Teklifi okutu
yorum. . • • 

Cum'huriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet 'Meclisince kabul edilen Sendikalar 

Kanunu ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanunu metinlerinin, Başkanlıkça (havale 
olunduğu Anayaısa ve Adalet Komisyonu, Sos
yal İşler Komisyonu ve Plân Komisyonunca 
kendi üyeleri arasından Anayasanın 85 nei 
maddesi uyarınca ıseçileee'k beşer üyeden ku
rulu »bir Geçici Komisyona öncelik ve ivedilikle 
görüşülmek üzere havale buyurulmasını Hükü
met adına arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara Milletvekili 

Bülent Eeevit 

BAŞKAN — Teklifi reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. O halde her iki metin, Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe komisyonların
dan seçilecek bir Karma Komisyonda tetkik 
edilecektir. 

Her komisyondan 5 er kişinin seçilmesini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

2. — Ticaret Bakam Muhlis Et e'nin; haşhaş 
ekimi ile afyon istihsal, milletlerarası ticaret, 
toptan ticaret ve istimalini tahdit ve tanzime 
dair Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının bir an 
evvel kanunlaşabilmesini temin maksadiyle bir 
Karma Komisyon kurulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Saym Ticaret Bakanının bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
, Haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, milletler

arası ticaret, toptan ticaret ve istimalini tah
dit ve tanzime dair Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkmda.ki 'kanun tasarısı, 
Millet Meclisince ivedilik ve öncelikle müzake
re ve ıkabu'l edilerek Cum'huriyet Senatosuna 
takdim olunmuştur. 

Toprak: Mahsulleri Ofisimizin elinde halen 
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405 ton afyon stoku mevcudolup yıldan yıla i I 
artmaktadır. Baihis konusu Protokolün onay- I 
laramasmın gecikmesi afyonlarımızın satışına 
ve pazarlarımızın devamına mâni olacak -bir 
durum yaratacaktır. I 

, Keyfiyetin dikkat nazarına alınarak mezkûr I 
kanun tasarısının !bır an evvel kanunlaşmasını I 
temin en geçici karma bir komisyon teşkili için I 
Yüksek Cumhuriyet Senatosunun tasviplerine 
arz edilmesine delâletlerinizi saygı ile rica ede- I 
rim. I 

Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili I 

Mulhlis Ete 

BAŞKAN — 'Teklifi >oyunuza arz ediyorum. I 
Kabul edenler..; Kalbul etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. Tasarı 5 komisyona havale edilmiştir. 
Eğer tensi'bederseniz 3 er üyeden 15 üyeden I 
müteşekkil 'bir Geçici Komisyon kurulur. Ko- I 
•misyonun 3 er üyeden kurulmasını kabul eden- I 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Millet •Meclisinden aldığımız .bir 'tezkereyi I 
okutup, tensiplerinize arz edeceğim. 

3. — Millet Meclisi Başkanlığının, Cumhu- I 
riyet Senatosu' üyelerinin seçimine dair 304 sa- I 
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi I 
hakkındaki kanun teklifinde Cumhuriyet Sena- | 
tosunca yapılan değişiklik Millet Meclisi Genel I 
Kurulunca reddedilmiş bulunduğundan, konu- I 
yu görüşmek üzere, Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince teşkiline karar verilen Karma Ko- I 
misyona 6 üye seçilmesine dair tezkeresi. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Cumihuriyet Senatosu Manisa. Üyesi Ferit 

Alpiskender ve dört arkadaşının, Cum'huriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı I 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Sena- I 
tosunca yapılan değişiklikler Millet Meclisi | 
Genel Kurulunca reddedilmiş bulunmaktadır. ı 

Bu itibarla Anayasanın 92 nci maddesi ge- I 
reğince her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
altışar üye seçilmek suretiyle kurulması karar
laştırılan Karma Komisyonda görüşülmesi Mil- I 
let Meclisi Genel Kurulunun 29 . 4 . 1963 ta-
rilhli 79 ncu Birleşiminde kabul edilmiş bulun
makla; 'teşkili gereken Karma Komisyona altı j 
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I üyenin seçilerek adlarının 'bildirilmesini say-
I gılarımla arz ederim. 
I Millet Meclisi Başkanı 

Eize Milletvekili 
I Fuad Sirmen 

I BAŞKAN — Yüksek malûmları olduğu gi-
I bi, ıher iki metin tamaımeaı birbirinden ayrı 
I olarak iki Mecliste kabul edilmişti. Bu itibar-
I la Cumihuriyet Senatosundan da altı üye seç-
I mek üzere ilgili komisyona işi 'haıvale edece-
I ğiz, seçecekleri azalarla bu Karma Komisyon 
I teşekkül edecektir. 
I Ittılaınıza arz ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

I 4. — C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Ze
ki Tolunay'a izin verilmesi hakkında C. Sena-

I tosu Başkanlığı tezkeresi (3/184) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

I Genel Kurula 
I Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Mehmet 

Zeki Tolunay'a, hastalığına binaen, 24.4.1963 
I tarihinden itibaren 2 ay müddetle izinli sayıl

ması Başkanlık Divanının 26.4.1963 tarihli top-
I lantısmda kararlaştırılmıştır. 
I Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
I Kayseri 

Suad Hayrı Ürgüplü 

BAŞKAN — Evvelâ, iki aylık izni tasvibini-
I ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

5. — Bu toplantı yılında hastalığı dctayısiyle 
I iki aydan fazla izin alan C. Senatosu Malatya 
I Üyesi Mehmet Zeki Tolunay'ın tahsisatının ve-
I rilebilmesi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez-
I keresi (.3/185) 

t BAŞKAN —• İki aydan fazla izin aldığı için 
I tahsisatının verilmesi kararınıza tabidir. Bu

nun hakkındaki tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
I Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
J alan Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Meh

met Zeki Tolunay'a tahsisatının verilebilmesi, 
j İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel 
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Kurulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Kayseri 

Suad Hayri Ürgüplü 

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

6. — C. Senatosu Üyesi Nevzet Sengel'in, 
Senatonun yaz tatili esnasında yabancı memle
ketlerdeki rafineri tesislerinde tetkikatta bu
lunması için izin verilmesine dair yazısi 

1. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Kornişonu raporu 
(M. Meclisi 1/255, C. Senatosu 1/200) (S. Sayı
sı ) 110) (1) 

BAŞKAN — öncelik kararı daha evvelki 
Birleşimde 'kabul edilmişti. 

Tasarının tümü üzerinde söz iştiyen arka-
dakımız var mi? Buyurun Sayın Eyidoğan. 

AKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Cemiyetler 
JCanunlıpa ek 8 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı, henüz ilçe 
kongrelerini yapmamış olan siyasi partilere, 
ilçe kongrelerine ne suretle delege seçtirerek 
köylerden ve nahiyelerden âza temin edecekle
rini gösteren ve ilçe kongrelerinin daha vasıflı 
ve daha hukukî mahiyette olarak tekevvününe 
im'kân hazırlıyan bir kanun projesidir. Esas 
itibariyle, bu kanunun lehinde oy vereceğiz. 

Ocak ve bucak teşkilâtı partilere yasak 
edildiğine göre, ilk kademe olarak ilçe kongre-
leriyle ilçe idare kurullarını teşkil edecekler
dir. Bunlara köylerden, nahiyelerden gelecek 
delegelerin sureti temini de Hükümetin tekli
finde olduğu gibi münasiptir, ihtiyaca uygun
dur. Bendeniz kanunun heyeti umumiyesinde, 
bilhassa şu noktadan bâzı tavsiyelerimi ÎHükü-

(1) 110 S. Sayılı basmayazı 61 nci tutana-
ğm sonundadır. 
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BAŞKAN — Üçüncü maddede, Sayın Nev

zat Sengel'i alâkadar eden teklifte, Sayın Sen
gel'in bir tezkereleri vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları kısmındaki talebinden vazgeçti
ğimi saygılarımla arz ederim. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye 
Nevzat Sengel 

BAŞKAN — Bu vaziyette konu gündemden 
•çıkarılmıştır. 

mete sunmak ve Muhterem Cumhuriyet 'Senato
sunun da malûmatına arz etmek kasdiyle yük
sek huzurunuza geldim. 

Anayasanın 57 nci maddesinin talebettiği 
Siyasi partiler Kanunu hazırlıkları etrafında 
gazetelerde bâzı malûmat intişar etmiştir. 
130 küsur maddeden bahsediliyor. Bir partinin 
kendi içtüzüğü 130 madde de olabilir, 150 mad
de de olabilir. Fakat, Siyasi Partiler Kanunu 
için kanaatimce bu kadar fazla tafsilâta ihtiyaç 
yoktur. Tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi, 
bir esas mukavele projesi, yani bir parti içtizü-
ğü projesi Danıştay kararı ile tesfbit edilir. Na
sıl ki, anonim ortaklıklarda unvanı şirket, ser-
Hiayi-i şirket, maksad-ı şirket, mevzu-u şirket, 
müddet-i şirket yerleri açık bırakılırsa, her 
partinin .kendi bünyesine göre bos. noktaları 
doldurmak üzere o nokta açık bırakılmış, fa
kat, bütün partiler için bir içtüzük olarak hü
kümleri müşterek bulunan mevzuları Danıştay 
kararı ile tesbit ettirmek ve o partiler kendi 
iç bünyelerinde adlî teminat ve adlî kontrol 
altında, her partinin kendi iç bünyesinde yü
rürlüğe koydurmak mümkündür, kanaatinde
yim. 

îşin esası şuradadır. Biz efendim, aydınlık 
rejim mi istiyorum. Her parti, iktidara geldiği 
takdirde bize aydınlık rejim mi getirecek; ya
hut muhalefette kaldığı zaman, iktidarın, ay
dınlık rejime aykırı cihetlerini tenkidedip or
taya mı koyacak? O parti, evvel emirde kendi 
bünyesinde aydınlık olması lâzımdır. Siyasi par
tilerimiz memlekette demokratik kaideleri yer
leştirmeye mi azimkardırlar? Bu azim ve me-
Şİyete evvelâ kendi iç bünyelerinde başlama-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 
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İıdırlar ve İçtüzükle bu sağlanmalıdır. Bir par
tiye veyahut bir kademeye bir aday mı seçili
yor, gösteriliyor; bir genel başkan intihabı mı 
oluyor? Evvelâ başkalarının reylerini angaje 
edecek şekilde rakipsiz bir seçim için protokol 
tanzimi, o seçimin iptaline sebebolmalıdır. Biz
de gelecek siyasi partiler kanunu böyle hüküm
leri ihtiva etmelidir. Memleketin hayati mev
zularını konuşacak olan partinin kademeleri 
(gündüz mü toplanacaklar, gece mi toplanacak
lar, akşam yelmeğinden sonra mı teşrif edecek
ler?. Bu toplantılara içkili olarak gelebilecek
ler mi? Geldikleri takdirde aldıkları karar mu
teber mi olacak? Böyle mahzurları bertaraf 
edebilmek için üyelerin içkisiz olarak gelmele
rini temin edecek hükümleri sevk etmemiz lâ
zımdır. Nasıl ki, seçime takaddüm eden şu ka
dar müddet zarfında dışarıda içki'satan dük
kânları kapatarak içki satışını Seçiım Kanunu 
yasak eder; haddizatında bir siyasi vekâlet mü
essesesi demek olan seçim ve bunun muhtelif 
operasyonlarını tanzim eden Seçim Kanunu bü
tün bir milletin şu 600 kişilik temsilcisi iki Mec
lisi kendi mukadderatına tevkil etmesi demek 
'olan memleket çapındaki muazzam operasyon
da, nerede bir yanlışlık oldu ise fesadı yalnız 
o noktada bertaraf etmeyi ve yanlışlığı düzelt
meye matuf hükümleri ihtiva eder Seçim Ka
nunu. 

Bizim getireceğimiz Siyasi Partiler Kanu
nunun bir ucu da o seçime dayandığı için, 
Siyasi Partiler Kanunu hattı zatında bir tah
didi fesat müessesesidir. Binaenaleyh, siyasi 
partilerin kademelerinin seçimlerinde ve kong
relerinin müzakerelerinde disiplini bu şekilde 
tutmalıdır ki, aykırı hareketler vukuunda han
gi kademede ve noktada fesat varsa mahkeme 
o noksanı ıslaha muvaffak olsun. Evvelâ bil-
kuvve burasını mahkeme bozar kaydıyle ilgili
ler bu disipline riayet etsinler. 

(Bendenizin ricam, bu kanunun heyeti umu-
miyesi münasebetiyle asıl gelecek olan siyasi 
partiler kanunu hakkında bâzı temennilerimi 
arz etmekten ibaret idi. 

iŞimdi gelelim ocak, bucak teşkilâtının ya
sak oluşuna.. Ocak teşkilâtının yasak olmasını 
memleketin içtimai ve siyasi bünyesine uygun 
'bulurum. Haddi zatında muhtelif siyasi parti
ler kimi namzet gösterirse göstersin bir köy 
ancak kendi gönlünün sevdiğini muhtar seçer. 
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Köy mu'htannın seçiminde esas budur. Bizim 
asırlardan beri teessüs etmiş köy kanununda 
çok evvelden beri gelenek olmuş bir müessese
miz vardır ki, muhtar seçimi müessesemiz. 
Onunla şu veya bu partilerin namüıhesabına 
sesasen oynatmaya gelmez. Esasen köye, muhta
rını hiçbir parti empoze edemez. O kendi gön
lünün sevdiğini seçer. Bu bakımdan ocak teş
kilâtının kurülmamasma taraftarım. 

Bucak teşkilâtına gelince: Bizde bucak had
dizatında idari bakımdan îl İdaresi Kanunun
da verdiğimiz ve bucak şuurunun da teessüsü
nü istediğimiz birtakım hükümler vardır ki, 
bunları tatbikatta daha bugüne kadar yerli ye
rine getirememişizdir. İçişleri Bakanlığının, bil
hassa İl İdaresi Kanununun bucak faslının hü
kümlerini vilâyetlerde hakkiyle yerine getirme
ye gayret etenesi gerekir, kanaatindeyim. Bil
hassa plânlı bir devreye girdikten sonra, bu
caklarımız, kendine dâhil çevresindeki köyler
le birlik teşkil eden bucaklarımız, plân tatbi
katında ilk kademede mahallî kalkınma mihrak
larımız olacaktır. Bucak müdürlerinin üç kate
goriye ayrılıp; bir kısmının şimdiye kadar hak
kı müktesep sahibi olanlara, bir kısmının ileri
de kaymakam olmak üzere stajlarını yapacak 
olanlara, bir kısmının da mahallî ahaliden se
çilecek olanlara tahsisini denemeyi faydalı bu
lurum, bu şekli tavsiye ederim. 

Sözlerimi fazla uzatmıyayım. Esasen gelen 
kanunun kabulü taraftan olduğamu arz edıer, 
muhterem heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini oylannıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge var, okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Cemiyetler Kanuna ek 8 sayılı Kanunun 1 

nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle müzakeresinin kabul bu-
yuru/lmasını arz ve rica ederim. Hürmetlerimle. 

İçişleri Komisyon Başkanı 
Muğla 

Haldun Meateşeoglü 

BAŞKAN — Tasarının, teklif veejhi'le, ive
dilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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iBirinci maddeyi okuyoruz. 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nuna ek 4 . 7 . 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 1. —• Siyasi partilerin il ve ilçe mer
kepleri dışında her ne nam ile olursa olsun teş
kilât kurmaları memnudur. 

İl merkezlerinde genel idare kuruluna bağlı 
bir il idare kurulu ile buna bağlı bir merkez 
ilçe idare kurulundan, ilçe merkezlerinde il 
idare kuruluna bağlı bir ilçe idare kurulundan 
ve genel merkez ile il ve ilçelerde birer genç
lik ve kadın kollarından başka teşkilât kuru
lamaz. 

BAŞKAN — Miadde hakkında söz iştiyen 
yok. Maddeyi oyunuza ara ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş lir. 

MADDE 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nuna ek 8 sayılı Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir: 

Ek madde — Siyasi partilerin ilçe kongrele
rine delege seçimi maıksadiyle partilere kayıtlı 
üyeler, ilçe kongresinden en çok iki ay evvel 
başlamak üzere mensubu bulundukları ilçe ida
re kurulunca memur edilecek bir şahsın mura
kabe ve sorumluluğu altında aynı günde biti
rilmek kaydiyle köy ve mahallelerdeki kapalı 
yerlerde delege seçimi yaparlar. 

BA.ŞKAN — Sayın Hazcr, buyurun, 
MEHMET HAZEK (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu maddede tavzihine lüzum gör
düğüm ve Millet M'eclisinde bâzı arkadaşların 
kanunun kabulünden sonra üzerinde tereddüt 
gösterdikleri bir nokta vardır. Bu ek.maddede 
kongrelerin, ilçe kongrelerinim aynı günde ya- . 
pumasına dair olan hüküm, Millet Meclisinde 
bâzı arkadaşlarca şöyle tefsir edilmektedir: Bir 
kazanın bütün köylerinde, aynı günde kongre
lerin yapılması; bu tarzda, belki tatbikatta 
da, böyle tefsir edenler olur. Bir kazanın yüz, 
yüz' yirmi köyü -bulunduğu düşünülürse her 
köye, partilerin aynı günde memur göndermesi 
mümkün olmadığı için bu kaydın sadece bir 
köyde başlanılan kongrenin aynı günde b'itme-
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si maksadına matuf olduğu kanaatindeyim. 
Eğer Komisyon da, bir günde bitmesi kaydiyle 
bunu sevk etmişlerse ve bu kanaat de iseler 
ilerde, tatbikattaki ihtilâfı önlemek bakımından 
tavzdlh etmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. (Tavzih etsin, ses
leri) 

KOMİSYON ADINA EŞREF AYHAN (Or
du) — Efendim, ocak ve bucak teşkilâtları kal
dırıldığına göre köylerde kongre yapılmıyacak-
tır. Kongre değildir, nihayet toplantıdır bu. 
Bu bakımdan da, tatbikat bakımından da 'bir 
günde yapmaık mümkün değildir. Onun için ay
rıca tavzihe lüzum yoktur. Bir günde yapılmı-
yacaktır. Aynı günde bütün köylerde yapılmı-
yacaktır. («Ne demek», sesleri, «Bir günde mi 
olacak» sesleri) 

Hayır, aynı günde bütün köylerde yapılmı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Bunu arz ediyorlar. Maddeyi 
oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ©diyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümümü oyunuza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

2. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hak-
hmdaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan' metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/317, C. Se
natosu 2/51) (S. Sayısı : 120) (1) ., 

BAŞKAN — - Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Hulusi Söylemezoğlu arkadaşımız, gelen 
evraklar arasında 4 ncü sırada, bulunan bir 

(1) 120 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadrr. , 
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tasarının gündeme alınıp, öncelik ve ivedi- j 
likle müzakeresini teklif ediyor. Onu okutuyo- ; 

ram. j 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kuruluşu 

hakkındaki kanun teklifi ('. Senatosunun 
Bütçe, Tarım ve Sanayi, Malî ve İktisadi iş
ler komisyonlarından seçilen beşer üyeden 
kurulu Geçici bir Komisyonda üç oturum et
raflı görüşmeler sonunda karara bağlanarak j 
yüksek heyete sevk edilmiştir. 29 . 4 . 1968 i 
günü basılarak dağıtılmış bulunan komisyon | 
raporunun, gelen evraklardan gündeme alın- j 
ması çok yerinde olacaktır. Şöyle ki, uzun 
vadeli kalkınma plânında süt ve mamulleri- I 
nin geniş bir topluluğun geçimi ve halk sağ- ! 
lığını yakından ehemmiyetle ilgilendirmesi 
ve iktisadi kalkınmanın önemli bir mesnedi
ni teşkil ettiği cihetle üzerinde önemle du
rulmuştur. 196Ü yılı içinde gerekli tedbir ve 
teşebbüsler alınacak, yatırımlara başlanacak- j 
tır. Bu işlemin bir elden ve en iyi şekilde i 
yapılabilmesi için muhatap ve sorumlu bir I 
kuruma ihtiyaç vardır. Kanun teklifi bu j 
kurumun kuruluşunu teinin edecektir. Yü- j 
ee C. Senatosu muhtemelen 14 Mayısa kadar 
bir tatil yapacaktır. Bütçenin öngörüldüğü 
hizmet ve yatırımların gerçekleşmesi için za
man geçmektedir. Bu sebeplere binaen kanun 
teklifinin bir an önce görüşülmesinde çok 
fayda vardır; hattâ zaruret bulunmaktadır 
kısaca belirtilen bu sebeplerle kanun teklifi
nin gelen evraktan gündeme alınmasını, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sivas 

Hulusi Söylenıezoğlu 

BAŞKAN — Tasarımın gündeme alınması
nı reyinize arz edeceğim. Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyunuza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Btnıiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen ... Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ede-

30. 4 .1963 O : 1 
ceğim. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul 
*^dil.nxişjtir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 

BÖLÜM : I 
Kuruluş 

MADDB 1. — Bu 'kanunda yazılı işleri gör
mek üzere 8460 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümlerine göre idare edilmek ve sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek üzere, 
hükmi şahsiyetini haiz, Tarım Bakanlığına 
bağlı «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ku
rulmuştur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz isti
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDB 2. — Kurumun merkezi Ankara'
dır. Kurum Türkiye'nin içinde ve dışında lü
zumu kadar şubeler açabilir, mümessiller bıı-
I un durabilir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz isti
yen t. . Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilıni-
tir. 

BÖLÜM : II. 
Maksat ve gaye 

MADDB o. —- Kurumun gayesi, müstahsi
lin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlen
dirmek, özel setörü teşvik ve ona önderlik 
etmek ve fiilen öğretmek maksadiyle memle
ketin stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kurum, kuracağı örnek tesislerle ilgili her 
türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunabilir, 
işletmeler, müesseseler ve bu müesseseler için
de lâboratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum, maksadına uygun faaliyetlerde bu-
lununabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller al
mak, satmak, ipotek etmek, ipotek almak yet
kisini haizdir. 

Süt istihsali işleme ve kıymetlendirme ko
nularında Kurum kooperatifleşmeyi teşvik 
eder. Tarım kooperatifleri ile ortak olarak te
sisler kurabilir. Mevcut tesislerine onları ortak 
alabilir ve kendi tesislerinden bâzılarını, çalış
ma gayelerim kaybetmemek şartiyle bu koope-
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ratiflere gerçek ve rayiç bedeli mukabili devre
debilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BÖLÜM : III 
idare ve bütçe 

MADDE 4. —• Kurumun, bu kanunda yazılı 
salâhiyetleri kullanmak üzere, bir başkan ve 
üç üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu bu
lunur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî 
üyesidir. Başkan ve bir üye Tarım. Bakanının, 
bir üye Başbakanın ve bir üye de Maliye Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
il o tâyin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 15 
nci maddesindeki vasıflarından başka, üniver
site» mezunu olmaları şarttır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu Kurum işle
rini yolunda yürütmekten başka : 

a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kad
rolarını incelemek; 

b) 3 ncü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek ve bu kabil işlerle uğraşan ha
kiki ve hükmi şahıslarla iş ve sermaye ortak
lığı yapmak, kısa ve uzun vadeli istikraz akdet
mek; 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümessillik 
vermek; 

d) idari ve teknik talimat çıkarmak; 
e) Yıllık bilançoları tetkik ederek ilgili 

mercilere sevk etmek; 
Gibi hususları müzakere eder ve karara 

bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. , Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Kurumun idare ve işletme 
masraflarını ihtiva eden bütçeleri ile kadroları, 
Genel Müdürlükçe hazırlandıktan sonra, yö
netim kurulunun tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafları ve kadroya ait 
kısmı, yönetim kurulunun kabulü ve Tarım Ba
kanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 
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İşletme masraflarına mütaallik kısmı, yö

netim, kurulunun tasdiki ile tamamlanır. 
İhtiyaç hâsd olursa, bütçeler ve kadrolar se

ne içinde aynı usullerle değiştirilebilir. 
Bütçeler ve yapılacak değişiklikler, kati şek

lini aldıktan sonra 'birer örneği Tarım Bakanlı
ğına ve Umumi Murakabe Heyetine gönderilir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari mas
raflar kısmında gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile yöne
tim Kurulu kararları dairesinde sevk ve idare
si Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ku
rumu malî, kazai ve idari makamlar nozdinde 
ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür veya 
onun yetki vereceği kimseler temsil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kurumun Genel Müdür ve 
Yardımcıları yüksek öğrenim yapmış olan 
kimseler arasından Tarım Bakanının inhası 
ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile tâyin olu-
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Kurumun bilûmum teknik ve 
idari pensonelinin görev ve yetkileri, yönetim 
kurulu tarafından hazırlanacak ve Tarjm. Ba
kanı tarafından tasvibolunacak, özel bir yö
netmelikle tanzim edilir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IV 
Malî hükümler 

MADDE 10. -— Kurumun sermayesi 75 mil
yon lira olup, bu miktar Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bir misline kadar arttırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki kısımlardan teşekkül 
eder : 

a) Her yi Genel Bütçeye konulacak öde
nek; ! 

b) Devletçe fevkalâde olarak verilecek pa
ralar, 
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c) Kurumun yıllık safi gelirinden 3460 sa

yılı Kanunun 42 nei maddesi hükümlerine göre 
ayırmalar yapıldıktan sonra, kalan paranın 
yüzde yetmişbeşi, o 

d) Kurum çalışmaları ile ilgilenen iç ve dış 
teşekküllerin aynî veya nakdî yardımları, 

e) Diğer kaynaklar. 
[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyerder... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kurumun safi gelirinden 
yukardaki maddenin (c) bendine göre yapılan 
ayırmalardan sonra kalan miktar, sermayenin 
dörtte birine baliğ oluncaya kadar, ihtiyat ser
mayeye tahsis edilir, ihtiyat sermaye, sermaye
nin dörtte birini bulduktan sonra, kârdan ihti
yat sermayeye ayrılan kısım, esas sermaye had
di doluncaya kadar, bu sermayeye ilâve edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmdştir. 

MADDE 12. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, sermaye
sinin dörtte üçünü geçmemek üzere, istikrazlar 
akdine yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı Kurumun yapacağı istik
razlara 10 milyon liraya kadar kefalete mezun
dur. 

Kurum, bankalardan ve sair müesseselerden 
kısa vadeli krediler almaya, yukardaki kayda 
tabi olmadan re'sen salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : V 
Müteferrik hükümler 

MADDE 13. — Kurumun iştigal konularına 
giren her türlü işler için alâmeti farikalar, ihti
ra beratları alabilir, bunları satabilir veya baş
kalarına devredebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Kurumun Merkez Teşkilâtı 

ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü 
işletme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma gün ve saatleri dışında 
devam etmesi zaruri görülen işler için, teknik 
personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, 
idare meclisince hazırlanacak, Tarım Bakanlı
ğınca tasvibolunacak yönetmelik esasları dâhi
linde, fazla mesai ücreti verilebilir. 

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

MADDE 15. —• Bu kanunda derpiş edilmi-
yen hususlarda 3460 sayılı Kanun ile tadil ve 
ekleri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 3460 sayılı Kanunun 12, 
13, 21, 23, 24, 27, 28, 34, 36 ve 42 nci maddele
rindeki İktisat Vekâletine ait salâhiyetler, Ku
rumun işlerinde yalnız Tarım Bakanlığı tara
fından kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Kurum sermayesi, yapacağı 
yatırım plânına ve diğer ihtiyaçlarına göre her 
yıl muayyen miktarlarda para ve gayrimenkûl-
lerle Hazinece ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyoroım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyorum. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN 
mma geçiyorum 

Şimdi gündemin sorabil* kıs-

/. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1 Nisan 1963 tarihine ka
dar Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosu
nun komisy »varında re Umumi Heyet gündem
lerinde bulunan kanun teklif ve tasarılarına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından sözlü 
sorusu ve Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Sırrı At alay m cevabı (6/175) 

BAŞKAN - - Soru sahibi »Sayın Demir bu
rada... -Sorularını okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. 1 Nisan 1963 tarihi itibariyle Yüksek 

Meclisin ve Cumhuriyet Senatosunun komis
yonlarında, Umumi Heyet gündemlerinde bu
lunan kanun tasarısı ve tekliflerinin miktarı, 

2. Kanun tasarısı ve tekliflerinin Meclise 
verildiği tarih ile halen hangi komisyonlarda 
bulundukları, I Nisan 1963 tarihine kadar ve
riliş tarihlerinden itibaren geçen müddet, 

8. Mevcu" teklif ve tasarıların bir kısmı 
kanunlaştığı takdirde, işsizliği ve mevcut ka
nunlardaki aksaklıkları giderecek,"5 yıllık plâ
nın tatbikini kolaylaştıracak, bâzı meslek men
suplarının arasmda mevcut adaletsizliği orta
dan kaldıracak mahiyetindedir. 

Komisyonlarda, Heyeti Umumiye günde
minde bulunan kanun teklif ve tasarılarının 
kısa bir zamanda çıkarılması hususunda müşte
rek divanca bir tedbir düşünülüp düşünülmedi
ğinin Başkan hk Divanı tarafından Senatoyı 
açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlar; cereyan ke
sildiği için konuşulanlar iyi duyulmamaktadır. 
Arzu ederseniz birleşime yarım saat ara vere
lim, o zamana kadar ses tertibatı tamir edile
bilir. (Devam, devam, sesleri) 

Peki efendim, o halde Sayın Başkanvekili 
arkadaşımız Sırrı Atalay sualde mevcut husus
lar üzerinde Heyeti Umumiyeyi tenvir edecek
lerdir. Sözü kendilerine veriyorum. 

S1RRL ATALAY (Kars) --- Muhterem ar
kadaşlar; Sayır Tunceli Senatörü Mehmet Ali 
Demir'in, Başkanlık Divanına tevcih ettiği, ko
misyonlarda mevcut kanun tasarı ve teklifleri
nin ne miktarda olduğu, bu kanun tasarı ve 
tekliflerinin bir kısmının memleketin büyük 
meseleleriyle ve kaderiyle ilgili olduğu ve bu 
sebeple gecikumlerde sakınca- olduğu, niçin şim
diye kadar çıkmadığı yolunda bulunmaktadır. 

Çift Meclis sisteminde, bir Meclisin diğer 
Mecliste olanlar hakkında ve diğer Meclisteki 
işler hususunda müzakere yapmıyacağı ve bu 
mevzuları gorüşmiyeceği Anayasa hukukunun 
tabiî prensiplerindendir. Bu itibarla Cumhuri
yet Senatosu Riyaset Divanı adına Millet Mec
lisindeki işler ve onların akıbeti hakkında ma
lûmat arz edemiyeceğim. Ancak, C. Senatosun
da bulunan işler hakkında, kanun teklif ve ta
şanlarının hangi safhada olduğu ve ne mikta
rının çıktığı ve ne miktarının komisyonlard • 
bulunduğu yolunda arzı malûmat edeceğim. 

30 Nisan 1963 tarihine kadar C. Senatosu 
Başkanlığına, gelen tasarı, teklif, önerge, yasa
ma dokunulmazlığı, sözlü ve yazılı soruların 
dununu şöyledir : 

Tasarılar; gelen 215, sonuçlanan 201, komis
yonlarımızda bulunan 14 tane. 

Şu halde 215 kanun tasarısından, Cumhuri
yet Senatosu Komisyonlarında bulunan, sadece 
14 adeddir. Ye bunlar komisyonlarımızda görü
şülmektedir. Şimdiye kadar 51 kanun teklifi 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiş ve bunlardan 
45 adedi görüşülmüş ve Umumi Heyetten çık
mıştır. Komisyonlarımızda bulunan ve sonuç-
lanmıyanlarm sayısı ise 6 dır. 

Önergeler : Bir aded gelmiş ve bir aded d»1 

sonuçlanmıştır. 
Böylelikle, Senatoya gelen 266 aded kanun 

tasarı ve tekliflerinden 20 tanesi komisyonları
mızda 246 adedi ise çıkmış bulunmaktadır. Nis-
bel büyük bir meblâğı bulmaktadır. 68 yasama 
dokunulmazlığı belgesi gelmiş, 4 tanesi sonuç
lanmış, 64 adedi Anayasa ve Adalet Encümenin
den çıkmamış bulunmaktadır. !77 sözlü soru ve
rilmiş, 159 u görüşülmüş veya düşmüş, 18 tanesi 
gündemde: bugünkü gündemde bulunmakta-
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dır. 95 yazılı soru verilmiş, 76 sı cevaplandırıl
mış, 18 tanesi bakanlarda ve ilgili mercilerde 
beklemektedir. 

Biraz önce icmalini yaptığım kanun teklif ve 
tasarılarından, Bütçe Komisyonunda 9 aded ta
sarı, 3 aded +eklif, Anayasa Komisyonunda, 4 ta
sarı, Millî Eğitim Komisyonunda, 1 tasarı, Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunda 2 tasarı, Dışiş
leri Komisyonunda J teklif, Geçici Komisyonda 
2 teklif bulunmaktadır. 

Böylelikle 16 tasan, 6 teklif ki, ceman 22 ka
nun tasarısı ve teklifinin bir kısmı gündemde ve 
bir kısmı komisyonlarda bulunmaktadır. 

Bu kısa izahatım göstermektedir ki, O. Sena
tosu komisyonları ve Umumi Heyeti kanun ta
sarı ve tekliflerini büyük bir anlayış ve büyük 
biı dikkatle ve elinden «elen süratle çıkarma yo
lundadır. 

Fakat sayın senatör arkadaşımızın ileri sür
düğü husus daha başlangıçta teşriî organın, bü
tün tasarı ve teklifleri geciktirmiş olması husu
sudur ki, bu, Millet Meclisini alâkadar etmekte
dir. Kendileri de takdir buyururlar ki, sözleri
min başında ifade ettiğim gibi, bir Mecliste, di
ğer Meclisin kanun teklif ve tasarılarını niçin 
geciktirmiş olduğu yolunda bir müzakere açması 
ve bunun sebebini sormak yerinde olmaz. Hem 
bu, iki Meclisin birbirlerine göstermeye mecbur 
oldukları ve onları biribirine bağlıyan saygı his
leriyle de bağdaşmaz. Bu sebeplerle Millet Mec
lisine aidolan kısım hakkında her hangi bir ma
lûmat arz edemiyeeeğim. Maruzatım bundan iba
rettir. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muhte

rem Başkan, Muhterem senatörler; Sayın Sıtkı 
Paşa, gündem dışı yaptığı konuşmada, biraz son
ra arz edeceğim hususu da destekledikleri için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
Büyük Millet Meclisinin faaliyete geçtiği 

günden, içinde bulunduğumuz ayın sonuna ka
dar gerek Hükümet gerekse sayın senatörler ve 
milletvekilleri tarafından teklif edilen kanun ta
sarı ve tekliflerinin miktarları ile geliş tarihin
den itibaren komisyonlarda ve Umumi Heyette 
bekleme müddetleri ile bu tekliflerin normal za
man içinde menfi veya müspet yönden niçin ne-
ticelendirilmedikleri hakkında Müşterek Diva-
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nın düşüncelerini anlamak gayesiyle sorduğum 
sorunun cevabını tamamen almamış bulunuyo
rum. Zira soru yalnız Senato Divanına mütevec
cih değil, Müşterek Divanın çalışmaları ve ala
cağı kararlarla da ilgili idi. Verilen izahattan 
dolayı Başkanlık Divanına yine de teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Başkanlık Divanının verdiği veya vermek
ten imtina ettiği malûmatı müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

Meclisin açıldığı 25 Ekim 196.1 tarihinden 
bugüne kadar geçen 17 ay içerisinde verilen ka
nun teklif ve tasarılarının Senatonun komisyon
ları ve Heyeti Umumiye gündeminde bulunan 
48ı) aded teklif ve tasarı Meclisin komisyonlar
da ve Heyeti Umumiye gündeminde beklemekte
dir. Bu rakama 27 Mayıs İnkılâbından 29 . 4 . 
1963 tarihine kadar Meclise verilen ve henüz ne
ti velendirilmiyen 12 985 dilekçe dâhil değildir. 

27 4 . 1963 tarihine göre durum şöyledir : 
66 aded Adalet, 8 aded Anayasa, 1 aded Ba

sın - Yayın, 5 aded Bayındırlık, 3 aded Çalışma, 
32 aded Dışişleri, 10 aded Gümrük ve Tekel, 18 
aded İçişleri. 4 aded İmar ve İskân, 46 aded Ma
liye, 29 aded Millî Eğitim, 17 aded Millî Savun
ma, 142 aded Plân ve Bütçe Karma, 1 aded Sağ
lık, 4 aded Sanayi, 38 aded Sayıştay, 11 aded 
Tarım, 15 Ticaret, 30 Geçici komisyonlarda tek
lif ve tasarı mevcuttur. Ayrıca 12 985 dilekçe de 
Dilekçe Komisyonunda beklemektedir. 

Teklif ve tasarıların komisyonlarda bekleme 
müddetlerini birer birer sayarak kıymetli vakit
lerinizi almak istemem. Yalnız, şu kadarını söy
lemekle iktifa edeceğim. Bunlardan bâzıları ayK 

nı komisyonlarda hiç gündeme girmeden 9 - 10 
aydan beri beklemektedir. Ye yine verilen tek
lif ve tasarılardan 17 ay zarfında ancak ( ) 
adedi neticelendirilmiştir. Aktarmalar, anlaşma
lar bütçe kanunları hariç 50 ye yakın teklif ve 
tasan 17 ayda neticelendirilir ise, Senatonun ve 
Meclisin komisyonlarında bulunan 493 teklif ve 
tasarının kaç senede sonuçlandırılacağını varı
nız da sizler hesabediniz. Bu o demektir ki, bun
lardan en az % 60 ve 70 i kadük duruma düşe-
çel- tir. 

Ben burada şu noktaya dikkati çekmek iste
rim. Komisyonda bulunan tasarılar arasında 
memleketteki işsizliği giderecek, yatırımların 
tatbikini kolaylaştıracak 5 Yıllık Plâna yardımcı 
olacak her derecedeki memurun, işçinin, köylü 
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vatandaşın ıstırabını dindirecek ve halen meri
yette bulunan kanunlardan bâzılarının aksak ta
raf? arını giderecek hüviyette olanlar mevcuttur. 

Muhterem senatörler 1962 - 1963 bütçe müza
kereleri yapılırken memleketteki işsizliğin gide
rilmesi için açılan genel görüşmede ve yaptık
ları konuşmalarda sayın senatörler 2490 sayılı 
Kanunun bugünkü realitelere uymadığını açık 
bir dille belirtmişlerdi. Bunun üzerine mezkûr 
kanun Meclise getirildi, fakat kadük olması için 
midir jnedir, hâlâ Meclis gündeminde beklemek
tedir. 

Keza İcra îflâs Kanununun aksak tarafları
nın giderilmesi için yapılan teklif aynı şekilde 
komisyonda bekletilmektedir. 

Maarif seferberliğimize hakiki istikamet ver
mekte olan er öğretmenlere ait kanunun 10 yıl 
daha uzatılması için yapılan teklif, sırf ilgili ko
misyon başkanı tarafından gereği şekilde 
benimsemediği için 2 nci komisyona gönderme 
durumuna geldiği halde sebepsiz olarak uzun 
zamandan beri aynı komisyonda bekletilmiştir. 

Madenlerimizin işletilmesini, dolayısiyle lâ-
yıkı şekilde değerlendirilmesini baltalıyan mev
zuatın değiştirilmesiyle ilgili teklif ve tasarılar 
ise, devre sonunu beklemektedir. 

Muhterem senatörler, gerek komisyonlarda 
ve gerekse Heyeti Umumiyede beklemekte olan 
tasarı ve teklifle tetkik buyurulduğu takdirde 
bunların asgari % 50 sinin 10 ilâ 15 yıldan be
ri Meclise tekrar tekrar getirilen, fakat her de
fasında kadük duruma düşen tasarı ve teklifler 
olduğu müşahade edilir. Bu netice ise, gelmiş 
geçmiş ve mevcut Meclisin ve komisyonların ne 
şekilde çalıştığını gösterir. 

Meclisin ve komisyonların bu şekilde faali
yet göstermesidir ki, teklif edilen kanun teklif 
ve tasarılarını ilgi ile takibeden ve o kadar sa
bırsızlıkla neticesini bekliyen vatandaşların zi
hinlerinde; haklı olarak Meclise sunulan .teklif
lerin çıkmıyacağı ile ilgili istifhamlar hâsıl ol
muştur. Bu hal, milletin Parlâmentoya karşı 
olan itimadını da sarsmaktadır. 

Meclise verilen her teklif ve tasarının mut
lak surette müspet neticelenmiyeceği muhak
kaktır. Ancak neticesi her ne olursa olsun veri
len teklif ve tasarıların kısa bir zamanda görüş
me konusu olması elzem ve şarttır. 

İşaret ettiğim husus noksansız olarak ifa 
edildiği takdirde vatandaşın Parlâmentoya olan 
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inancının menfi yönden müspet yöne döneceğine 
bütün kalbimle inanmaktayım. 

Arkadaşlar; Hükümet arzuladığı bâzı kanun 
teklifleri için, öncelik ve ivedilik kararları al
dırarak onları kısa zamanlarda çıkarmaya ve 
bunda fazlası ile muvaffak olmaya devam ede-
dursun. 

Fakat, anlıyamadığım bir husus var: O da 
milletin ve memleketin ve büyük vatandaş küt
lesinin istikbali için hepsi biribirinden daha 
önemli olan bu tasarı ve tekliflerin kadük du
ruma düşürülmek istenmesinin sebebi hikmeti 
ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlarım; eğer komisyonların 
ve Heyeti Umumiyenin çalışma müddeti1 bu işler 
için kâfi değil ise, bu imkân nasıl hâsıl edile
bilir! Bütün partiler bundan böyle grup top
lantılarını haftanın aynı gününe koymak sure
tiyle geriye kalan zamanı komisyon ve umumi 
heyet çalışmaları için, ayrılabilirler. Komisyon 
ve umumi heyet toplantıları haftada 4 - 5 güne 
çıkarıldığı, parti grup toplantıları da belli gün 
ve saatlerde yapıldığı ve toplantılara belirtilen 
saatlerde gelindiği takdirde hiçbir teklif ve ta
sarının kadük duruma düşmiyeceğini tahmin 
ediyorum. 

Her iki Divanın muhterem üyelerinden ri
cam: Komisyon başkanları ile toplantı yaparak 
bu konunun üzerinde dikkat ve ciddiyetle eğil
melerini, komisyonlarda bekliyen tasarı ve tek
liflerin en kısa zamanda çıkarılması için bir hal 
çaresi bulmalıdırlar. Şimdilik hiç değilse asga
ri bir yıldan beri komisyonlarda ve Umumi He
yetlerde beklemekte olan tasarı ve tekliflerin 
Meclis büyük tatile girmeden önce bir netice
ye bağlanması hususunda gayret sarf etmeleri
ni istirham ediyorum ve yine istirham ediyorum 
ki, bu istirhamım da bu kürsüden benim gibi 
birçok sayın senatörler tarafından zaman za
man ileri sürülen temenniler ve tenkitler gibi 
sadece ve sadece zabıtlarda kalmasın, tatbikatı
na imkân aransın. 

Hürmetlerimle. 
.BAŞKAN — Sayın ihsan Hamit Tigrel. 
Reyini kullanmıyan arkadaşımız var mı? 

(Yok,sesleri.) Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

İHSAN HAMÎT TlGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, Riyaset Divanımızın 
vezifesi, Senatoya gelmiş olan kanun teklifi ve 
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saireyi bir an evvel heyeti celilenizin tasvip ve 
tetkikine arz etmekten ibarettir. Ve verilen ra
kamlar da göstermiştir ki, itimadınıza mazhar 
olmuş olan Divan, bu hususta lâzımgelen mesa
iyi göstermiş ve hiçbir kusuru olmamıştır. Sa
yın Senatör Mehmet Ali Demir'in, Millet Mec
lisinde vâki gecikme vesaireyi burada mevzu-
bahsetmesini asla yerinde bulmadım. Başkanlık 
Divanınızın bir kusuru varsa, ihtar etmek hak
kınızdır. Hepinizin hakkıdır. Ama, bunu vesile 
edip diğer bir Meclisin fonksiyonu üzerinde 
mütalâa serdetmeyi ciddiyetimizle kabili telif 
görmediğimi ifade etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bir iki rakam 
vermeyi zaruri görüyorum. Sayın Atalay arka
daşımızın izah buyurduğu gibi, Cumhuriyet Se
natosunda intaç edilemiyen tasarıların yekûnu 
14 tür. Tekliflerin yekûnu ise altıdır. En büyük 
yekûn olarak görülen dokunulmazlıklar 64 tane
dir. Bunlar da Hükümet tarafından geri alın
mıştır. Af Kanununun şümulüne girip girme
diği tetkik edilmek üzere geriverilmektedir. 

Bu itibarla Cumhuriyet Senatosunda tetkik 
edilmekte olan tasarı teklif ve diğer işler bakı
mından bir gecikme bahis konusu değildir. Mil
let Meclisinde halen tetkik edilmekte olan tasa
rı, komisyonularda bulunan tasarı adedi 165, 
teklif adedi 315 olmak üzere yekûn 480 dir. Tez
kere 33 tür. intaç edilmiş olan kanunların ade
di, Millet Meclisinde 226; Millet Meclisi kararı 
olarak ittihaz edilen karar ise 162, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşik oturumu kararı 
olarak ittihaz edilen karar 69 dur. 

Millet Meclisinin mesaisine ve kanunlar üze
rindeki tasarrufuna ve encümenlerinin çalışma-
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sına, Senato tarafından bir müdahale mevzuu-
bahsolmıyacaktır. Nitekim Millet Meclisinin de 
Cumhuriyet Senatosunun mesaisine aynı şekilde 
müdahale mevzuubahsolamıyaeağmı takdir bu
yurursunuz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kanun' tek

lifine (99) arkadaş oy vermiştir. (96) kabul, 
(3) ret vardır, .çekimser yoktur. Teklif (96) oy 
ile kanunlaşmıştır. 

Hoparlördeki arıza «sik sık devam etmekte
dir. Bu itibarla gündemdeki diğer önemli 
'mevzuları görüşmek mümkün olamıyacağı an
laşılmaktadır. Gruplar tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutup reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek [Başkanlığa 
1 Mayıs Bahar ve Kurban Bayramı dol'a-

yısiyle Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin vatan
daşlarla temaslarına imkân sağlamak üzere, 
Cumhuriyet 'Senatosunun 14 Mayıs 1963 Salı 
gününe kadar tatil yapması hususunda karar 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Bursa Kars 

İhsan Sabri Çağlayangil Mehmet Hazer 
Y. T. P. Grupu C. K. M. P. Grupu 

Siirt Kütahya 
Lâtif Aykut Osman Cevdet Erkut 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Mayıs 1963 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.00 
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B — YAZILI 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi I 
(1elü Cevherioğlu'nun, İstanbul şehrinin bele
diyeyi ilgilendiren ^meselelerine dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın yazılı cevabı (7/95) 

25 . 3 . 1963 

CumlhuriyeitiSeınatosu Yüksek 'Başkanlığına 
İstanbul şehrinin belediyeyi ilgilendiren ine

ne] eleri ve özel olarak halkın sağlığı ile alâkalı 
hususları görüşmek üzere 15 Mart T963 Cuma 
ıgünü İstanbul Belediye Başkanını makamında 
ziyaret ettim. 

Yeni Başkanın son derece 'bedbin ve İstan
bul'un hayati meselelerine karşı âdeta müçte-
nip bir ruh haleti içinde bulunduğunu müşahe- j 
de etmekten büyük-bir üzüntü duydum. Bu I 
hususta' bir fikir vermiş olmak için aramızda j 
geçen konuşmanın ibir kısmım nakletmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

İstanbul'daki meşhur Divan Oteline takri
ben iki yüz metre mesafede bulunan 'Sazlı Be
re .sokağındaki lâğım sularının muhtelif istika
metlerden ve açıktan akmakta olduğuna ve be
lediye temizlik 'vasıtalarının birçok «sokaklara 
haftalarca uğramadık! arına dikkati çekerek alâ
kalıların harekete geçirilmesini söylediğim za
man Başkanın verdiği cevap, pek hazin olmuş
tur. Belediye Başkanı, İstanbul Belediyesinin 
•çaresizlikler içinde bulunduğunu ve bu gibi ba
sit hizmetleri dalhi İfa edecek 'vasıta ve imkâna 
sahibolmadığmı bildirmekle iktifa etmiştir. | 

Konuşmaların devamı müddetince yeni Be- I 
lediye Başkanının böyle bir rulh haleti içinde 
'görmek, İstanbul'un Büyük Millet Meclisin
deki bir mümessili sıfatiyle ben de nasıl bir ha
yal kırıklığı meydana getirdiği takdir buyuru-
lur. Bel'ediye Başkanının bir vazife şuuruna 
sa'hibolmadığı ve daha doğrusu bu vazifeyi be
nimsemediği intibaı hâsıl olmuştur. 

Şu halde büyük bir kültür ve ticaret mer
kezi olan İstanbul şehrinin belediyeyi' ilgilendi- | 
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SORULAR 

ren çeşitli ihtiyaçlarını ve hayati meselelerini 
zamanı belli olraıyan malhallî seçimlere kadar 
yüzüstü bırakacak bir davranışın tasvip gör-
miyeeeği muhakkak olduğuna göre İçişleri Ba
kanı olarak bu hususta bir tedbir düşünülmekte 
midir? 

Bu .sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
duyurulmasını ısaygı ile arz ve rica ederim. 

Ceiil Öevîherioğlu 
İstanbul 'Senatörü. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26 . 4 . 19103 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. R. Mua, 

621-302-8293' 

Konu : Ce'lil'Cevtberioğlu'nun yazı
lı soru önergesi JHk. 

Cum'huriyet Senatosu 'Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet ISenatosu, Genel Sekre

terliği, Kanunlar Müdürlüğü 1970-7/96-246İ3 
•sayılı yazı: 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Celil 
Cevherioğlu'nun, İstanbul şehrinin belediyeyi 
ilgilendiren mesele'ler'ine dair, yazılı soru Öner
gesi üzerine yapılan inceleune sonucunda; 

1. İstanbul seferinin belediyeyi ilgilendiren 
meselelerinin pek çok 'olup bunların imkânlar 
nisbetinde giderilmeye çalışıldığını, 

2. Belediye Başkanının işleri benimsemiş 
olduğunu ve işleri ıh aile yeterli kabiliyette bu
lunduğunu, 

8. Belediye Seçim Kanununun Bakanlı
ğımca hazırlanıp formalitesi ikmal edilerek 
Meclis'e intikal ettirildiğini, 

Arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekat'a 
İçişleri Bakanı 

• • • > • • • >o< ..«;.... 
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«Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kurulmasına 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasiım Han<;ıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 
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dair kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayım 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyan] Lar 
Açık üyelikler 

185 
99 
96 

3 
0 

82 
4 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Enver Aka 
BİNGÖL 

•sauri TopQuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN X-IAVf 11.Jl V A X l 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM XjXV£LM W Av \J XIX 

Nurettin Aynufcsa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendetp 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

, 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

' SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulûsa Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Goşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Oevat A çıkalı n 
Âmil Artus 

Esat Oağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Or'bay 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya kattlmıy anlar] 

MANİSA 
Orhan Süersan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
•Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(D 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sanrı Sarıgöllü 
"Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halat Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarburı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

ISPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
RifaJt öztürkçine 
Nurullah Elsat Sümer 
Berç Turan 

IZMlR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. İT.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettim Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
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C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydın er 

Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 

Enver Kök 

Sahir Kurutlluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Üniii 

[Açık üyelikler] 
Es'kişdhir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 4 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞÎKİNCÎ BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Ze
ki Tolunay'a izin verilmesi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/184) 

2. — Hastalığı dolayısiyle; iki aydan fazla 
izin alan C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet 
Zeki Tolunay'ın tahsisatının verilebilmesi hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/185) 

3. — C. Senatosu Üyesi Nevzat Sengel'in, 
Senatonun yaz tatili esnasında yabancı memle
ketlerdeki rafineri tesislerinde tetkikatta bu
lunması için izin verilmesine dair yazısı. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 1 Nisan 1963 tarihine 
kadar Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senato
sunun komisyonlarında ve Umumi Heyet gün
demlerinde bulunan kanun teklif ve tasarıları
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
sözlü sorusu (6/175) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile İçişleri Ba
kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi milÜ hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu 
alla Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eğitim Yayınevle-
rinde satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/163) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılması
na dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/166) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özıfcürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sıddık Sami Onar'a dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/167) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça
ğa'nın, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/168) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'in, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağma dair Millî 

i Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlann-
j dan sözlü sorusu (6/170) 
{ 14. — Cumhuriyet Senatosu Siirjfc Üyesi Lâ-
| tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver-
| site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 

. (Devamı arkada) 



İçişleri ve Adalet Bakanlarından süalü sorusu 
(6/İ71) 

15. — CuiîLhuriyet Senatosu Üyesi Karar 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askeri ve lic-
nia müzelerinin durumu ile bu müselerirı Ba
sın - Yayın ve Turizm kakanlığmv bağla ama-

,sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve kv-
riimı Bakanlarından sökiu soruşa (ü/172) 

16. — Cumhuriyet (Senatosu Kayseri Üye;a 
.Hüsnü Dikeçligilm, Ziraat Bankacı tarafiııdan 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hıdar-A 
Aydmer'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, 'Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sösıü 
sorusu (6/174) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KÂBAIlLAfkfk 

EiLAK' ıŞLIlk, • 
1. — Cemiyetler Kanununa ek 3 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesinin jdeğiştirilmesine ve ba 
kanuna bir madde eklenmesine drjk iranun d a 
nsının Millet Meclisince kabul olunan metni vo 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1 255, C. Senatosu 1/20C) (S. 
Sayısı ': 110) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1903] 

^.y 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAKARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ 
ŞÜLBÖJİÎK İfjLEE 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıihrahraı-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 , 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2268 sayılı 
Kararın Umumi Heyetim irurüşülmcsiiie dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(M. Meclisi 4/70; C. Senatosu 4/9) (S. iJav.v: : 
92 ye ek) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1963] 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şmasi 
Özderroğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Maolir 
Dilekçe Komisyonunun S . 9 . 1961 talihli Hak 
teılık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Karar m 
Umumi Heyette görüşülmesine dı^İr elnergv.k vs 
Dilekçe Karma Konıiısyonu raporu (M, Bıeckk 
4/4; Cv Senatosu 4/8) (S. Sayısı ; 98 e ek) [D:v 
ğrfcna tarihi : 13 . 4 . 1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'ııun, Dilekçe Komisyonunun 21 . 2 . 1980 

2 
Arikli Aaitahk Sarar Cetvelindeki 2228sayılı 
r.vruvm Ijunıvo.i -Heyetle görüşülmesine dair 
ikirrrrvv. ve Biio'^^3 Karma Komisyonu raporu 
MX kiock- d/60; O. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 
;H c ek) l llağıtvıa tardhu : 13 . 4 . İ9Ö3] 

v. -•- Âkıma kldier vekili Kemal Sarıibrahiım-
ô rk Arım, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1969 
AvAli AaAalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Kararın Umumi lioyette görüşülmesine dair 
kurrveA ve Dilekçe Ka rna Komisyonu raporu 
A.î. viecKri İ/&S; C. Senatoyu 4/12) (S. Sayı-
r." : Al ) /DağArna tarihi : İ7 . 4 . 1963] 

5. — Adana i-llile i, vekili Kemal Sarıibrahirn-
oğlArrun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
^urhA 3İ aftalik Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
i.lararın Umurm Heyette görüşülmesine dair 
üiverresi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu 
(;..! I/Iecîiâi ^/&o] C. Se-na-tosü 4/13) (S. Sayı-
:v : 112; [Aağkîim tarihi : 17 . 4-. 1963] 

G, - - Arkına Mille ivekili Semai Sarıibrahim-
eğiAnım, Bilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
A imi Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Hararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önerge*: 1 ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
.(M. ivîsclısi 4/<35: C. Senatosu 4/16) (S. Sayısı : 
l lo ) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1963] 

7. -•- Adana r'ûlletveküi Kemal Sanibrahim-
AvAmm, Dileirçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
ıavbk Haftakk Karar Cetvelindeki 227 sayılı 
:Av;t..':n üA'ufrn HeyeAe görüşülmesine dair 
kmr^esi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(ki. AleckA 4/62, Ü, Senatom 4/15) (S. Sayısı : 
İl :•) [Ba-ıkrıa tariki : 19 . 4 . 1963] 

B, --•• /.dana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'mm. Bilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
vvvlui Avfîvıkk Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
:i" .arın üknumı Heyette görüşülmesine dair 
oi'-vr,e£İ ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
/ : i . Meclisi /AA, Ü. Senatosu 4/14) (S. Sayısı : 
kA) [Daıitma tariki : 19 . 4 . 11X33] 

i;. --- Cumhuriyet Senatosu İçtüaük teklifi 
, .-• Ormhuriyet Senatosu İetüaük Komisyonu 

• art: (2/15) (ü. yayım 05 e ek) [Dağıtma ta-



Donem : 1 g g ğ\ 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | | U 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/255, C. Senatosu 1 200) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 302) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 .3 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2686 - 13216 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22.3.1963 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9.1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19.12.1962 ve 22.3.1963 tarihli 19 ve 61 nci Birleşimlerinde öncelik w ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 302) 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 10 . 4 . 1963 
Esas No : 1/200 

Karar No : 23 

Yüksek Başkanlığa 

8 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının, Millet Meclisinin 22.3.1963 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen metni; ilgili Hükümet temsilcisin in iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Cemiyetler Kanununa ek S sayılı Kanunla, .siyasi partilerin merkez ilçe, bucak ve ocak teşki
lâtlarının kaldınlmasiyle; il ve üçe kongrelerin*' iştirak edecek delegelerin tesbiti hususunda, tat 



bikatta husule gelen boşluğu izale amaciyle sevk edilen kanun tasarısını, komisyonumuz da uygun 
bularak, Millet Meclisi Genel Kurulunca tasvip g ;ren metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Muğla Ordu Sivas Tabiî Üye 

//. Mentesroğlv tf. Ay hav '/. önde/- O. Koksal 

MİLLET MECLİSİNİN 
ETTİĞİ METİN 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun l nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nuna ek 4.7.1960 tarihli ve 8 sayılı Kanunun 1 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Siyasi partilerin il ve ilçe mer
kezleri dışında her ne nam ile olursa olsun teş
kilât kurmaları memnudur. 

H merkezlerinde genel idare kuruluna bağlı 
bir il idare kurulu ile buna bağlı bir merkez 
üçe idare kurulundan, ilçe merkezlerinde il ida
re kuruluna bağlı bir ilçe idare kurulundan ve 
genel merkez ile il ve ilçelerde birer gençlik ve 
kadın kollarından başka teşkilât kurulamaz. 

MADDE 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nuna ek 8 sayılı Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Ek madde — Siyasi partilerin ilçe kongrele
rine delege seçimi maksadiyle partilere kayıtlı 
üyeler, ilçe kongresinden en çok iki ay evvel 
başlamak üzere mensubu bulundukları ilçe ida
re kurulunca memur edilecek bir şahsın mura
kabe ve sorumluluğu altında aynı günde biti 
rilmek kaydiyle köy ve mahallelerdeki kapalı 
yerlerde delege seçimi yaparlar. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

KABUL 

Kâtip 
Sivas 

/ . öndn 
Konya 

8. Ç-uriiralı 

İOİSLLKİ KOMİSYONUNUN 
fOTTtttt METİN 

KABUL 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kawwwwn 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( , Sonat o*ıı •x Sarısı 110 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 2/317; O Senatosu 2/51) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 66) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3395 -16445 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin İÜ . 4 . 1963 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad BirTfımv 

Not : Bu teklif 15 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 8, 10 . 4 . 1963 tarihli 68 ve 69 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 66) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon "̂  •'" 26 . 4 . 1963 
Esas No. : 2/51 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 16 . 4 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyona havale buyurulan «Türkiye Süt Endüstrisi, Kurumu kanunu teklifi» Ko
misyonumuzun 25 ve 26 . 4 . 1963 tarihli toplantılarında ilgili Bakanlık, Veteriner ve Ziraat Fa
külteleri temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin verdiği bilgiler Ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 

Ancak; kanun teklifinin ihtiva ettiği 3 ncü maddede kiralama keyfiyetinin de nazarı dikkate 
alınması, 

Kanunun 4 ncü ve 8 nci maddelerinde kanunun bahşeylediği salâhiyetleri kullanmak ve gaye
ye uygun şekillere yönetmek üzere teşkili derpiş edilen Yönetim Kurulu ile Umum Müdür ve 
Umum Müdür yardımcılarının terekküp tarzı üzerinde, maddenin müzakeresi sırasında durulmuş 
ve bu mevzudaki fikirler açıkça ortaya konmuş bulunmaktadır. 

20 



Tarım Bakanlığına esas itibariyle Başkan ve bir üyenin seçme yetkisi tanındığına göre teşekkü
lün gayesine ulaşabilmesi hususunda bu ağırlığı üzerine almış bulunan Tarım Bakanlığınca seçi
lecek Başkan ve üyenin, Umum Müdür ve muavinlerinin bu mevz-udaki ihtisasına da ehemmiyet 
verileceği tabiîdir. Bu sebeple süt hijiyeni ve süt teknolojisi mevzuunda ihtisas sahibi olan şahıs
ların bu Yönetim Kurulunda ve Umum Müdürlük kademelerinde bulunması elbetteki büyük fayda 
sağlıyacaktır. Maddede bu yolda donmuş hükümlerin bulunması yerine mucip sebeplerde yer ala-
oak kayıtların bu seçimlerde seçecek makam ve zatlara istikamet vereceği tabiî görüldüğünden ih
tisasa yer ve ehemmiyet verilmesinin ve bu gibi şahısların seçilmesi, teklifin 10 ncu maddesine de 
müstahsıla icabında pirim verme hususlarının gerekçeye konması uygun görülerek kanun teklifi
nin ihtiva ettiği maddeler Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ye ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Sivas 
//. Söylemezoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Sengel 

Balıkesir 
Bazı hususlarda söz hakkım 

mahfuzdur 
K. öztaş 

Sözcü 
Balıkesir 

H. A. Türker 

Adıyaman 
H. Ağar 

Konya 
M. DinekU 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Koksal 

Hatay 
V. Aksoy 

Siirt 
L. Aykut 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
H. Kalpaklıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur 
2 nci maddeye muhalifim 

M. Akarca 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 
4 ncü maddeye muhalifim 

M. N. Âdemoğlu 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 120) 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 
Kanunu teklifi 

BÖLÜM : 1 

Kurulu§ 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı işleri gö
rüşmek üzere 3460 sayılı Kanun ve ekleri hü-
kümletrine göre idare edilmek ve sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek üzere, 
hükmi şahsiyetini haiz, Tarım Bakanlığına 
bağlı «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — Kurumun merkezi Ankara'
dır. Kurum Türkiye'nin içinde ve dışında lü
zumu kadar şubeler açabilir, mümessiller bu
lundurabilir. 

BÖLÜM : H 

Maksat ve gaye 

MADDE 8. — Kurumun gayesi, müstahsi
lin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlen
dirmek, özel sektörü teşvik ve ona önderlik 
etmek ve fiilen öğretmek maksadiyle memle
ketin stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kurum kuracağı örnek tesislerle ilgili her 
türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunabilir, 
işletmeler, müesseseler ve bu müesseseler için
de lâboratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum, maksadına uygun faaliyetlerde bu
lunabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller al
mak, satmak, ipotek etmek, ipotek almak yet
kisini haizdir. 

Süt istihsali işleme ve kıymetlendirme ko
nularında Kurum kooperatifleşmeyi teşvik 
eder. Tarım kooperatifleri üe ortak olarak te
sisler kurabilir. Mevcut tesislerine onları ortak 
alabilir ve kendi tesislerinden bârlarını, çalış
ma gayelerini kaybetmemek şartiyle bu koope
ratiflere gerçek ve rayiç bedeli mukabili devre
debilir. 

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
kanunu teklifi 

BÖLÜM : L 

Kuruluş 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : II 

Maksat ve gaye 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 120 ) 



__ 4 — 
Millet Meclisi Metni 

BÖLÜM : III 

İdare ve bütçe 

MADDE 4. — Kurumun, bu kanunda yazılı 
salâhiyetleri kullanmak üzere, bir başkan ve 
üç üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu bu
lunur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî 
üyesidir. Başkan ve bir üye Tarım Bakanının, 
bir üye Başbakanın ve bir üye de Maliye Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karan 
ile tâyin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 16 
nci maddesindeki vâsıflardan başka, üniversite 
mezunu olmaları şarttır. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu Kurum işle
rini yolunda yürütmekten başka : 

a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kad
rolarını incelemek; 

b) 3 ncü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek ve bu kabil işlerle uğraşan ha-
haki ve hükmi şahıslarla iş ve sermaye ortak
lığı yapmak, kısa ve uzun vadeli istikraz akdet
mek; 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümessillik 
vermek; 

d) idarî ve teknik talimat çıkarmak; 
e) Yıllık bilançoları tetkik ederek ilgili 

mercilere sevk etmek; 
Gibi hususları müzakere eder ve karara 

bağlar. 

MADDE 6. — Kurumun idare ve işletme MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun-
masraflarını ihtiva eden bütçeleri ile kadroları, ca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edü-
Genel Müdürlükçe hazırlandıktan sonra, yö- mistir. 
netim kurulunun tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafları ve kadroya ait 
kısmı, yönetim kurulunun kabulü ve Tarım Ba
kanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 

İşletme masraflarına mütaallik kısmı, yö 
netim kurulunun tasdiki ile tamamlanır. 

ihtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar se
ne içinde aynı usullerle değiştirilebilir 

Bütçeler ve yapılacak değişiklikler, katî şek-
lini aldıktan sonra birer örneği Tarım Bakanlı
ğına ve Umumi Murakabe Heyetine gönderilir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari mas
raflar kısmında gösterilir. 

BÖLÜM : III 

İdare ve Bütçe 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 120 ) 



6 — 
Millet Meclisi metni 

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile yöne
tim Kurulu kararlan dairesinde sevk ve idare
si Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ku
rumu malî, kazai ve İdari makamlar nezdinde 
ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür veya 
onun yetki vereceği kimseler temsil eder. 

MADDE 8. — Kurumun Genel Müdür ve 
Yardımcıları yüksek öğrenim yapmış olan 
kimseler arasından Tarım Bakanının inhası 
ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile tâyin olu
nur. 

MADDE 9. — Kurumun bilûmum teknik ve 
idari personelinin görev ve yetkileri, yönettm 
kurulu tarafından hazırlanacak ve Tarım Ba
kanı tarafından tasvibolunacak, özel bir yö
netmelikle tanzim edilir ve yürütülür. 

BÖLÜM : IV 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Kurumun sermayesi 75 mil
yon lira olup, bu miktar Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki kısımlardan teşekkül 
eder : 

a) Her yıl Genel Bütçeye konulacak öde
nek; 

b) Devletçe fevkalâde olarak verilecek pa
ralar, 

c) Kurumun yıllık safi gelirinden 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümlerine göre 
ayırmalar yapıldıktan sonra, kalan paranın 
yüzde yetmişbeşi, 

d) Kurum çalışmaları ile ilgilenen iç ve dış 
teşekküllerin aynî veya nakdî yardımları, 

e) Diğer kaynaklar. 

MADDE 11. — Kurumun safi gelirinden 
yukardaki maddenin (c) bendine göre yapılan 
ayırmalardan sonra kalan miktar, sermayenin 
dörtte birine baliğ oluncaya kadar, ihtiyat ser
mayeye tahsis edilir, ihtiyat sermaye, sermaye
nin dörtte birini bulduktan sonra, kârdan ihti
yat sermayeye ayrılan kısım, esas sermaye had
di doluncaya kadar, bu sermayeye ilâye edilir. 

Geçici Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : IV 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabuH edilen 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 12. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, sermaye
sinin dörtte üçünü geçmemek üzere, istikrazlar 
aktine yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı Kurumun yapacağı istik
razlara 10 milyon liraya kadar kefalete mezun
dur. 

Kurum, bankalardan ve sair'müesseselerden 
kısa vadeli krediler almaya, yukardaki kayda 
tabi olmadan re'sen salahiyetlidir. 

BÖLÜM : V 

Müteferrik hükümler 

MADDE 13. — Kurumun iştigal konularına 
giren her türlü işler için alâmeti farikalar, ihti
ra beratları alabilir, bunları satabilir veya baş
kalarına devredebilir. 

MADDE 14. — Kurumun Merkez Teşkilâtı 
ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü 
işletme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma gün ve saatleri dışında I 
devam etmesi zaruri görülen işler için, teknik 
personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, 
idare meclisince hazırlanacak, Tarım Bakanlı
ğınca tasvibolunacak yönetmelik esasları dâhi
linde, fazla mesai ücreti verilebilir. 

MADDE 15. — Bu kanunda derpiş edilmi-
yen hususlarda 3460 sayılı Kanun ile tadil ve 
ekleri hükümleri uygulanır. 

MADDE 16. — 3460 sayılı Kanunun 12, 
13, 21, 23, 24, 27, 28, 34, 36 ve 42 nci maddele
rindeki İktisat Vekâletine ait salâhiyetler, Ku
rumun işlerinde yalnız Tarım Bakanlığı tara
fından kullanılır. 

MADDE 17. — Kurum sermayesi, yapacağı 
yatınm plânına ve diğer ihtiyaçlarına göre her 
yıl muayyen miktarlarda para ve gayrimenkûl-
lerle Hazinece ödenir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. ı 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu 

Geçici Ko. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : V 

Müeferrik hükümler 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 18 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meolisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru* 
lunca kabul edilen 16 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 17. — Millet Meolisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 noi madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

HUM •« 
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