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1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkanlık Divanına seçilmiş olduklarından 
dolayı Başkanvekillerinden Refet Aksoy ken
disi ve arkadaşları adına teşekkür, sevgi ve 
saygılarını bildirdi. 

Mevcut yirmi komisyona iki komisyonun 
daha ilâvesi hususundaki Başkanlık teklifi ile 
bu komisyonlara partilerce ayrılan üyeler sayı
sına ait liste kabul olundu. 

6 Kasım 1961 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Malatya 

Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Çankırı 
Nurettin Ok 

KÂTİPLER 

BÎRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 

Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 
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BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açıyorum. 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Ramiz Karakaş-
oğlu'na izin verilmesi hakkında Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/6) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Ramiz 
Karakaşoğlu arkadaşımıza izin verilmesi hak
kında bir tezkere vardır, okutturuyorum'. 

Genel Kurula 
Zonguldak Milletvekili Ramiz Karakaşoğ-

lu'nun, hastalığına binaen, 25 . 11.1961 tari
hinden itibaren bir ay izinli sayılması Başkan
lık Divanının 4 . J 1.1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

• Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum, ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

2. — Paris'te toplanacak NATO Parlâmen
toları Konferansı hakkında Dışişleri Bakanlığı 
tezkeresi (3/7) 

BAŞKAN — Efendim, NATO Parlâmento
lar Konferansına bir heyet isteniyor. Bu hu
susta Hariciye Vekâletinden aldığımız bir tez
kere vardır, okutturuyorum. 

1 Kasmı 1961 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

1. NATO memleketleri parlâmentoları men
supları arasında daha yakın bir tanışma, anlaş
ma zemini hazırlamak ve parlâmento üyeleri
nin NATO meselelerine daha yakından nüfuz 
ederek, gerektiğinde, bu meseleleri 'kendi parlâ-
mntolarında desteklemelerini »ağlamak gibi ga
yelerle her yıl tertiplenmekte olan NATO Parî-
manterleri Konferansının bu yılki toplantısı 
1.3 - 14 Kasım 1961 tarihlerinde Paris'te yapıla
caktır. 

2. Kuzey Atlantik Konseyi nezdindeM 
daimî delegelerimizden hu konuda alınan bir 
ijşarda; teşriî yapıları iki meclisli olan memle
ketlerde, söz konusu konferanslara her iki mec
listen de temsilciler katılmasının gerektiği bil
dirilmekte ve bu defaki toplantıya katılacak 
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temsilcilerimizin isimlerinin mümkün olan sü
ratle işarı istenmektedir. 

3. Teşriî organlarımızın içinde bulunduk
ları özel duruma binaen, memleketimizin iki yıla 
yakın bir zamandan beri katılmadığı NATO 
Parlmanterleri Konferansı ile ilgili faaliyetle- ( 
rimizin bu vesile ile ihya edilmesi, NATO tesa-
nüdüne atfettiğimiz büyük ehemmiyetin bir ni
şanesi olacaktır. « 

4. NATO parlâmentoları mensuplarının ka
tıldığımız bu son toplantılarında memleketimizi 
beş - altı kişilik heyetler temsil etmişlerdi. Kon
ferans esnasında, siyasi, askerî, iktisadi ve tek
nik komiteler teşekkül ettiğinden, bunların her 
birinde faal bir rol oynamamızın önemi de göz 
önünde tutulacak olursa, iştirakimizin yine bu 
seviyede olması uygun mütalâa edilmektedir. 

5. Bu durum muvacehesinde, anılan toplan
tıya iştirakimiz tensiplerine iktiran eylediği tak
dirde, izamları uygun görülerek yolluk ve yev
miyeleri Büyük Millet Meclisi bütçesinden kar
şılanacak temsilcilerimizin 'bir an önce seçilme
lerinin temini ile isimlerinin Bakanlığıma işarını 
müsaadelerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
de yazılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim ; vâki davetin mahi
yetini, okunan tezkere ile mütalâa ve takdir bu
yurmuş oluyorsunuz. 

Bir de konferans aym 13 - 14 nde olacağına 
göre işin, müstaceliyeti vardır. Davete altı de
lege iştirak edecektir. 

Divanı Riyaset olarak 6 delegeden ikisini Se
natoya, dört tanesini de Millet Meclisine ayırmış 
bulunuyor ve dört delegenin; Mecliste mevcut 
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dört partiden birer kişi ile temsil edilmesi için 
adaylarını tesbit etmelerini rica ediyoruz. 

Tasvip buyurursanız, bu adaylar Riyaset Di
vanına bildirildiği zaman bu toplantıya iştirak 
etmelerinin sağlanmasını derpiş etmiş bulunuyo
ruz. 

Keyfiyeti tasvibi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Partilerin gös
terecekleri adayların delege olarak gönderilme
lerine karar verilmiştir. 

3. — Bâzı Bakanların vazifelerinden ayrılma
ları dolayısiyle, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine; Ticaret Balzanlığı Vekilliğine Maliye Baka
nı Kemal Kurdaş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Vekilliğine Çalışma Bakanı Cahit Talaş ve Ada
let Bakanlığı Vekilliğine de Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun atandık
larına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/8) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı Bakanların vazifelerinden ayrılmaları 

dolayısiyle Başbakan Vekilinin teklifi üzerine; 
Ticaret Bakanlığı Vekilliğine Maliye Baka

nı Kemal Kurdaş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Vekilliğine Çalışma Bakanı Cahit Talaş, Adalet 
Bakanlığı Vekilliğine Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu atanmışlardır. 

Arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka bir şey 

yoktur. 8 .11.1961 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanıbnak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,12 




