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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum I 
Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve

rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi kabul i 
olundu. 

Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye ' J 
seçimi için yeniden yapılan beşinci seçimde de I 
saltçoğunluğun sağlanmadığı anlaşıldı. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili istanbul 

Mekki Keskin Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Van • I 

Muslih Görerıta§ j 

îkinci Oturum j 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, önerge- i 

si üzerine Başkanlıkça yoklamalar neticesinde de- j 
vamsızlığı sabit olan milletvekilleri hakkında | 
İçtüzüğün 195 nci maddesinin uygulanacağı bil- j 
dirildi. | 

2. — GELBN 

Tasan I 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı j 

bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/196) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyon-
larma) , ! 

Teklifler 1 
2. -r- Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi j 

Ahmet Naci Arı ve iki arkadaşının, 5434 sayılı j 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren 6122 sayılı Kanuna bir madde J 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/247) (Maliye I 
ve Bütçe komisyonlarına) 
, 3. — Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya 
ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat 'a vatani i 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun | 
teklifi (2/248) (Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) i 

4. — Muş Milletvekili Sami Öftürk'ün, ^ 3 4 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı mad- i 
desinin tadili hakkında kanun teklifi (2/249) ; 

(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) j 
5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'ııın, j 

bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tek- ! 
lifi (2/250) (Adalet Komisyonuna) i 

Sivas Milletvekili Mahmut Vural'a verilmiş 
olan izin başlangıcının 2 . 5 . 1962 tarihine 
alınması hakkındaki önergesi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesi üyelikleri için göste-
terilen adaylar hakkındaki Ankara Üniversi
tesi Rektörlüğü tezkeresi okundu. Yapılan 
görüşmelerden sonra kanunun bir kere de 
Anayasa Komisyonunda incelenmesi kabul 
olundu. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mar
din'deki son olaylara dair açıklama yapılması 
hakkındaki önergesine İçişleri Babanı Ahmet 
Topaloğlu cevap verdi. 

21 . 5 . 1962 Pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 
Refet Aksoy Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

KAĞITLAR 

Tezkereler 
6. — A d a n a Milletvekili Cavit Oral ile İs

parta Milletvekili Mustafa Gülcügü'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/285) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/286) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

8. — İstanbul Milletvekilleri Muhiddin Gü
ven ve Naci öktem'in yasama dokunulmazlık
larının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/287) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyona) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/288) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/289) (Anayasa 
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•ve ?Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ! 
Komisyona) > j 

11. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un ya- j 
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında J 
Başbakanlık tezkeresi (3/290) (Anayasa ve j 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kamı a ' 
Komisyona) > 

12. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'uıı ya- i 
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında j 
Başbakanlık tezkeresi (3/291) (Anayasa ve i 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma i 
Komisyona) 

13. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke- j 
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldı- j 
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/292) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 
14. — İstanbul Milletvekilleri Vahyi Öza-

rar ve Sabri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve ihale Kanununun 17 nci maddesi-

21.5.1962 0 : 1 
nin (c) fıkrasının tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ye Bütçe komisyonları < rapor
ları (2/43) (Gündeme) (S;-Sayısı : 155) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1962] 

15. — 1076 sayılı Yedek &ubay ve yedek 
askeri memurlar Kanununun S neü maddesinin 
3 neü fıkrasının değiştirilmesi hakkında k-a,-
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/177) (Gündeme). (S. Sayısı : 1Ş6) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1962] 

16. — Mülî Güvenlik Kurulu kanunu tasarı
sı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 
raporlan (1/179) (Gündeme) (S. Sayışı : 157) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1962] •••••• ;.• ,.} 

17. — 5 . 1 . 1961 tatrihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 29 ; 5 . 1961. ta
rihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 

j 5 nci maddesinin tadili hakkında . kanun tasa
rısı yo Millî Eğitim, Bayındırlık,.ye;Bütçe ko-

i misyonları raporları (1/176) (Gündeme) (S. 
! Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 ,.1962] 

B Î E Î N C İ OTURUM 
Açılma saatai : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTÎPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, çocunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• i. — Ankara Milletvekili Osman Bölükba-
şı'nın, Cumhurbaşkanının "basına vâki demeci 
hakkındaki gündem dışı sözleri. 

OSMAN' İÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Gün-
dem difi iöz'iatiyörum/ 

BAŞKAN — Ne hacında • Osman Bey? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Cum

hurbaşkanının tevali edien. beyanları hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun-, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının 
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21.6.1962 O : 1 M. Meclisi B :$ 
aylardan beri tevali eden siyasi beyanları kar
şısında Yüksek Meclisin ve Hükümetin dikka
tini çekmeyi kaçınılmaz bir vazife telâkki edi
yorum. Anayasamıza göre Cumhurreisi gayri-
meşul ve parafsız bir şahsiyettir. Parlâmento
nun bir âzası plduğu halde Anayasa kendileri
ni Meclis müzakere ve münakaşalarına katıl
maktan dahi, menetmiştir. Bu suretle de Ana
yasa önu siyasi mücadele ve münakaşaların 
fevkinde tutmak istemiştir. Hukuki durum bu 
olduğu halde, Cumhurbaşkanı sık sık siyasi mü
nakaşalara sebebolacak beyanlarına devam et
mektedir. Bu hal kendilerini birtakım muka
belelere hattâ ithamlara bizzarur mâruz bırak
maktadır. Bu suretle de Devlet Riyaseti Ma
kamının yüksek itibarı maalesef zedelenmekte
dir. Memleketin içinde bulunduğu nazik şartlar 
muvacehesinde bu yüksek makamın itibarının 
sarsıntısından uzak kalması zaruretini hepinizin 
takdir edeceğinizden eminim. (Sağ ve sol sıra
lardan alkışlar.) 

Ölçenlerde verdikleri ve Meclisin itibarını 
sarsıcı beyanları bu rejimin devam etmiyeceği 
yolunda tahrikat yapanlar ve bir dikta rejimi
nin zeminini hazırlamak istiyenler için adeta 
siyasi bir fetva << olmuştur. (Sağ ve sol sıralar
dan 'bravo sesleri, alkışlar) 

Mazide cumhurbaşkanlarının siyasi beyan
ları karşısında partilerin, basının ve umumi ef
kârın nasıl bir hassasiyet gösterdiği henüz unu
tulmamıştır. 

Hüjkümet Anayasanın mutlak hâkimiyetini 
sağlamayı başlıca gaye olarak ilân etmiş ve 
Yüksek Meclisten bu suretle itimat oyu almış
tır. :;;':'' L ,. 

Bu memlekette Anayasa mutlak mânada hâ
kim olacaksa her şahıs, her makam ve her kuv
vet Anayasa -$e kanunların emrettiği, hudut 
içinde kalmaya mecburdur. (Sağ ve sol sıralar
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Bus mecburiyeti her şeyden evvel en yüksek 
makamı işgal eden Devlet Reisinin hissetmesi 
kaçınılmaz bir vazifedir, bir zarurettir. 

Cumhurbaşkanı Hükümetin malûmat ve mu
vafakati olmadan, karar almadan hiçbir siyasi 
beyanda bulunamaz. 22 Şubat akşamı radyoda 
irat buyurdukları nutkun Hükümet tarafından 
hazırlandığını ye Hükümet âzalarının imzaları
nı ihtiva ettiğini gözlerimle gördüm. O gün

den bugüne bu kaideye riayet edilmiyor, zaten 
huzursuz olan memlekette, teşevvüşleri artıran 
ve birtakım hâdiselere sebebiyet veren beyan
larına devam etmektedirler. Eğer bu memle
kette Anayasa hâkim olacaksa, evvelâ Devlet 
Reisi Anayasanın çizdiği hududun içine çekil
mesini bilmelidir, arkadaşlar. (Sağ ve sol sı
ralardan bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına ait üç ta
ne sunuş vardır. Birisi, vazifeyle yurt dışına 
gitmiş olan bir bakana, diğer bir bakanın ve
kâlet etmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı tez
keresidir. Okutuyorum. 

2. — Vazife ile yurt dışına gitmiş cilan Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Kâmuran Evliya-
oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, İmar ve İs
kân Bakanı Muhiddin Güven'in vekillik etmesini, 
Başbakanın teklifi üzerine muvafık görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/295) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Basın -

Yaym ve Turizm Bakanı Kâmran Evliyaoğ-
lu'nun dönüşüne kadar kendisine, îmar ve İs
kân Bakanı Muhiddin Güven'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, geniş çapta yapılmakta olan ve 
suç teşkil eden sağcı ve ırkçı neşriyat karşısın
da ne gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (6/302) (4/78) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması ricasiyle takdim ettiğim 2 
Mayıs 1962 tarihli soru önergemin geriverilme-
sine müsaadelerini rica ederim. Saygılarımla. 

8.5.1962 

Diyarbakır 
Recai îskenderoğlu 

BAŞKAN — önerge geriverilecektir. 
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5. — SEÇİM 

1.— Anayasa Mahkemesine asil ve yedek 
üye seçimi 

BAŞKAN — Daha evvelki Birleşimde seçim 
yapılmış, beşinci turda da çoğunluk sağlanma
dığı için bugün 6 ncı oylamaya geçilecektir. 
Buna ait tasnif heyetinin zaptını okutuyorum. 
Bundan başka, kendilerini aday gösteren iki 
arkadaşın telgrafla dilekçeleri var, bunları da 
okutacağıma 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için beşinci 

defa yapılan seçime (247) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Ali İhsan Göğüs 
Üye 

tlyas Seçkin 
. Üye 

Bekir Sami Karahanh 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Celâlettin Kurelman 
Sait Koksal 
İhsan Olgun 
Baha Arıkan 
Nafiz Yamanoğlu 
Eeşat Bayramoğlu 
Kahraman Koç 
Necmi Osten 

Üye 
Hasan Aksav 

Üye 
Orhan Apaydın 

Üye 
İsmet Sezgin 

131 
128 
110 
35 

8 
5 
4 
1 
1 

BAŞKAN — İki yıldırım tel var, okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığımı bo
yuyorum. 1330 doğumluyum. 1935 Ankara Hu
kuk Fakültesi mezunuyum. Hâkimlik vazifelerin
de bulundum. Şubat 1944 ten beri avukat olarak 
serbest çalıştım. Hiçbir mahkûmiyetim yoktur. 
Hiçbir ceza takibatı altında değilim. Arz ederim. 

Ankara Barosu 2746 Avukat 
jMustafa Agabıgum. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
Ankara 

Bendeniz eski hâkimlerdenim, 1929 dan iti
baren 18 sene müddetle muhtelif vilâyetlerde hâ

kimlikte bulundum. En son vazifem Manisa Ağır 
Ceza Hâkimliği ve Savcılığı idi. Bilâhara iste
ğimle meslekten ayrılarak Denizli Barosunda 
Avukat ve Denizli Lisesinde tarih hocası olarak 
çalışmaya başladım. 1945 ten ,beri bu suretle ça
lışıyorum. 

Hâkim olarak çalıştığım sıralarda hiçbir hu
susi veya resmî baskı tanımadah hak bildiğim 
yolda yürüdüm ve suiistimalle mücadele ettim. 

Serbest hayata geçtikten sonra siyasi hayata 
eski Hürriyet Partisi İlçe Başkanı olarak başla
dım. C. H. P. İdare Heyeti üyesi olarak devam 
ettim. Halen bağımsız bir Türk evlâdı olarak va
zife yapmaktayım. 

1323 doğumluyum, Denizli vilâyeti halkmda-
nım. Yeni Anayasamızın garanti müessesesi olan 
Yüksek Anayasa Mahkemesi üyeliğine talibim, 
takdir Yüksek Meclisinizindir. Yüksek tensibini
ze saygı ile arz ederim. v 

Adresi : 
Eski hâkimlerden 
Denizli - Çal kazasında, Avukat ve 
öğretmen Ziya Gökalp. 

BAŞKAN — Efendim tasnif heyetini seçiyo
ruz. 

Naim Tirali (Giresun), (Yok sesleri) 
Tahsin Türkay (Sivas), (Yok sesleri) 
Bahri Bahadır (Hatay), (Burada sesleri) 
Ata Topaloğlu (Ordu), (Burada sesleri) 
Reşit önder (Tokat), (Burada sesleri) 
Mahmut Alicanoğlu (Sinop), (Yok sesleri) 
Güner Sarısözen (Sivas), (Yok sesleri) 
Asım Eren (Niğde), (Burada sesleri) 
Necmettin Küçüker (Gümüşane), (Burada 

sesleri) 
Hüseyin Özalp (Samsun), (Yok sesleri) 
Osman Bölükbaşı (Ankara), (Burada sesleri) 

BAŞKAN — Tasnif heyetini tekrar okuyo
ruz efendim. 

Ata Topaloğlu (Ordu). 
Asım Eren (Niğde) 
Bahri Bahadır (Hatay) 
Reşit önder (Tokat) 
Necmettin Küçüker (Gümüşane) 
Osman Bölükbaşı (Ankara) 
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BAŞKAN — Şimdi, hangi seçim bölgesinden j 

oylamaya bağlanmasını tesbit etmek üzere kur'a 
Çekiyoruz.. Balıkesir, seçim bölgesinden bağlıya- ; 
rak oylamaya geçiyoruz. 

Efendim, listeler tek mühürlüdür. Lütfen1; 
zarflar yapıştırılmasın, açık bulunsun. 

(Oylar toplandı.) -c 

BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanan arka
daşlar salonu terk etmesinler, tasnif sırasında ge- ; 
nel görüşmelere bağlıyacağız. 

Seçime katılmıyan sayın üyeler lütfen katıl
sınlar. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 
Efendim, bir hususu Yüksek Heyetinize arz ; 

ve teklif edeceğim. Bu işsizlik problemi üzerin
deki ilk görüşme, hatırlarsınız, 86 ncı Birleşimde 
yapılmıştı. Eğer tensip buyurulursa, oylama sı- ; 
rasında bu görüşmelere devam edelim. Bu huşu- j 
su kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul 
olundu. 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Uşak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. j 

• 

BAŞKAN — Buyurun, ©fendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Millet Meclisinin en mühim vazifesi, şüphe
siz icrayı murakabe noktasında toplanmaktadır. 
Hal böyle iken, Türkiye Büyük Millet Meclisi | 
kurulduğu günden beri, gerek sözlü sorularla 
Hükümeti murakabe etmek ve gerekse umumi * 
müzakere açmak suretiyle bir vazife ifa edilmek- I 
tedir, Bilhassa işsizlik konusu memleketin doğ- ' 
rudan doğruya hayatiyetini alâkadar eden bir 
mevzudur. Bu mühim mesele hakkında açılan ı 
umumi' müzakere, toplantıdan toplantıya geri 
bıı akılmak suretiyle maalesef hayatiyetini ve 
tf şirini kaybediyor. Eğer durum böyle devam 
eder* e, Meclisin icrayı murakabe yolu, gerek 
umumi müzakere açılması, gerekse sözlü sorular 
vesîicsiyle imkânsız bir hale gelmektedir. Asıl 
dikkat ıailecek nokta, Hükümet ve Devlete ait 
bütün siyasi hâdiselerin Meclis çatısı dışında' 
cereyan sünesi bâzı buhranlara sebebiyet ver
mektedir. Bu noktaya, Riyasetin ve Yüksek I 
Heyetin, zin nazarı dikkatini eelbederiaı. Bu 
müz.'ikere, dikkat buyurulursa, tasnif sırasında! 

başiıyaı .'ık, tasnif bittikten sonra seçim devam 
edecek. Bir umumi müzakere açılması lalettayin 
birşey değildir. Bu umumi müzakereler netice-
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sinde, memleketteki birçok meselelerin adini 
koymak'lâzım.gei.r. Seksen altıncı Birleşimde baş
lamış bir umumi müzakerenin, bir seçim tasnifi 
sıras.nd ı devam ettirilmesi hiçbir zaman doğru 
değildir. Onun için bu noktaya Riyasetin naza
rı dikkatini celbeder, Yüksek Heyetinizin âıâ-
ka&mj rica ederim. Bu gibi müzakereleri, >m-
celsede başlayıp, o celse ne kadar devam./eder^o 
etsin, bitirmek mecburiyetindeyiz. Bu lâlettıyin 
bir sıu^cle değil, işsizlik konusudur. Onun için 
zannederim ki, biz bir noktada ajdanıjoiruz. 
Parlâmentoya ait, Devlete ait ne cereyan ederse 
etsin, bunların Büyük Millet Meclisindeki müza
kereleri gündemden gündeme atılmak suretiyle 
bu Meclisin dışında hâdiselerin cereyanına., se-
be.boluyni'. Tizdeki siyasi rahatsızlık, siyasi 
buhran bundan doğuyor. Bunu vicdanen Yüksek 
Heyetinize arz ediyorum, takdir sizlerindir. Bu 
bakımdan bir tasnif sırasında işsizlik konusun
da yarın bir müzakere açılamaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu esasen ten
sip buyurmuştunuz. Seçimler Başkanlık Divanı
nın sunuşudur, hepsine takaddüm eder. Eğer 
seçimler çabuk netice verirse genel görüşme 
gündemin birinci maddesini teşkil ettiğinden 
dolayı yine görüşmelere devam edilebilecektir. 
Ama bugüne kadar olduğu gibi, bugün de seçim
ler akşama kadar sürerse, bu boş zamanda ko
nuşmalara devam edilmesi faydalı mütalâa edil
miştir. Takdir sizlerindir. Zaten bu hususta 
karar da verildi. 

(«Aksini reye koymadınız» sesleri) Koydum 
efendim.. Tereddüde mahal kalmaması için, tas
nif sırasında genel görüşmeye devam edilmesi 
hususunu tekrar reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Genel görüşmeye de
vam hususu reddedilmiştir. 

BAŞKAN — 6 ncı turun neticesini arz edi
yoruz. 

Lütfen Tasnif Heyeti yerini terk etisin. 7 nci 
tura geçeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asil üyeliği için altın

cı defa yapılan seçime (319) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizaların
da gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Hatay Ordu 
Bahri Bahâdır Ata Topaloğlu 



M. 
Üye 

Tokat 
Reşit önder 

Üye 
Gümüşane 

Necmettin Küçüker ı 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Celâlettin Kurelman 
Sait Koksal 
îhsan Olgun 
Baha Arrkan 
Reşat Bayramoğlu 
Nafiz Yamanoğlu 
Necini Osten 
Kahraman Koç 
Kemal Gökçe 

, Ziya Gökalp 
Nevzat Tüzünkan 
Ziya Çandarlı 
Çekimser 

Meclisi B 
Üye 

Niğde 
Asım Eren 

Üye 
Ankara 

Osman Bölükbaşı 

L 206 
192 
123 
18 
10 

7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

BAŞKAN — Seçime devam edilecektir, 7 nci 
tura giriyoruz. Oy puslalarını dağıtıyoruz. Oy 
kâğıtları iki mühürlüdür, zarflar lütfen kapa
tılmasın. 

Oy kâğıdı almıyan var mı efendim? 
Eski tasnif heyeti lütfen yerini alsın. Oy

lamaya İzmir'den başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan kaldı mı 
efendim? (Kalmadı, sesleri) Oylama işlemi bit
miştir, sepetleri kaldırıyoruz. 

7 nci tur neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yedin

ci defa yapılan seçime (299) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Hatay 
Bahri Bahadır 

Üye 
Tokat 

Reşit önder 
Üye 

Gümüşane 
Necmettin Küçüker 

Üye 
Ordu 

Ata Topaloğlu 
. Üye 

Niğde 
Asım Enen 

Üye 
Ankara 

Osman Bölükbaşı 

İsmail Hakkı Ketenoğln 191 
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Celâlettin Kurelm an 
Sait Koksal 
İhsan Olgun 
Baha Arıkan 
Reşat Bayramoğlu 
Nafiz Yamanoğlu 
Necmi Ostem 
Kemal Koç 
Ziya Gökalp 
Nevzat Tüzünhan 
Çekimser 

I 
189 
123 

27 
11 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
2 

BAŞKAN — 8 nci tura gireceğiz. Kâğıtlar 
üç mühürlü olacaktır. («Ekseriyet yok.» ses
leri) Çağırıyoruz bir taraftan efendim. 

(«Ekseriyet yok, Reis Bey.» sesleri) 

BAŞKAN — Hak oyunu üçtür. Üçüncüyü 
de tecrübe edelim. Bakın geliyorlar. Efendim, 
eski tasnif heyeti oylarnı kullanınca lütfen yer
lerini işgal etsinler. Niğde'den başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmıyan 
var mı? Sepetleri kaldırıyoruz efendim. Sepet
ler kalktı. 

Efendim, sezinci turun nticesini arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için sekizin

ci defa yapılan seçime (262) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Hatay 
Bahri Bahadır 

Üye 
Tokat 

Reşit önder 
Üye 

Gümüşane 
Necmettin Küçüker 

Üye 
Ordu 

Ata Topaloğlu 
Üye 

Niğde 
Asım Enen 

Üye 
Ankara 

Osman Bölükbaşı 

İsmail Hakkı Kutenoğlu 165 
Celâlettin Kurelman 160 
Sait Koksal - 103 
İhsan Olgun 33 
Baha Arıkan 15 
Reşat Bayramoğlu 6 
Nafiz Yamanoğlu 5 
Necmi Osten 3 
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Kahraman Koç > 1 
Kemal Gökçe 1 
Çekimser 3 

BAŞKAN — Efendim, oylamanın nisabı 
var, fakat nasibi yok. Seçime 262 arkadaşımız 
iştirak etmiştir. Nisabın olduğu seçimlerin ne
ticesinden tezahür ediyor. Binaenaleyh, bu 
kemmiyet devam ettikçe biz de dokuzuncu tu-
ra geçmek durumunda ve mecburiyetindeyiz. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclise devam etmiyen arkadaşla
rımız hakkında ne gibi bir muamele yapılacağı 
ve şimdiye kadar ne gibi muamele yapıldığına 
dair birkaç defa Yüksek Başkanlığa takrir ver
miş bulunmaktayım. Bu hususta ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Başkanlık Divanı uzun 
bir zamandan beri cevap vermedi. Arkadaşlar, 
gelmiyen arkadaşlar hakkında bir muamele ya
pılmayacaksa; bu netice bu şekilde devam edecek
tir. Şimdi birinci turda 319 arkadaşımız oyla
maya iştirak etti. İkinci turda bu mevcut daha 
azalmış, nihayet son oylamada 262 ye kadar düş
müştür. Demek ki, 448 mevcuttan 186 arkada
şımız Mecliste değil. Kaç tanesi izindedir, izinde 
olmıyanlar hakkında ne gibi muamele yapılmış
tır? öyle zannediyorum ki, Meclise devam etmi-
yenler hakkında Başkanlık Divanı bugüne ka
dar hiçbir muamele tatbik etmemektedir. Sıra
lara bakacak olursak, bilhassa koalisyonu temsil 
eden muhterem arkadaşlarımızın safları, muha
lefet saflarından daha seyrektir, arkadaşlar. Mil
letin bize vermiş olduğu vazifeyi yerinde yapma
mız, vermiş olduğumuz şeref sözünün bir ifa
desi olmalıdır. Biz, bu şekilde devam ettiğimiz 
müddetçe sokakta, «Meclis çalışmıyor» lâfları 
haklı olarak devam edecek ve her gün biraz daha 
yıpranacağız. Başkanlıktan rica ediyorum, istir
ham ediyorum, bıiflun gereği ne ise yapılsın, bü
tün arkadaşların devamları temin edilsin. 

BAŞKAN — Efendim, bayram tatiline ta
kaddüm eden sön oturumda Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz arkadaşımızın takriri üzerine de 
Başkanlık Divanınca gerekli inceleme yapılmak
ta ve incelemeye devam edilmektedir. Meselâ, 
burada bulunan arkadaşlar hangileridir, bulun-
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mıyan arkadaşlar hangileridir? izinli olanlar, 
Avrupa'ya gidenler, aniden hastalananlar? 
Bütün bunları Başkanlık Divanı titizlikle ve 
hattâ bu tatilden de faydalanmak suretiyle ince
lemektedir. Sonuç yakında alınacak ve Yüksek 
Heyetinize arz edilecektir. Bugün iştirak nisabı 
var. Bu 262 idi; bu itibarla seçime devam edebi
liriz. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Söz is-
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında, efendim? 
YUSUF AZlZOÖLU (Diyarbakır) — Seçim 

üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi üyeleri 
seçimin 8 nci turuna rağmen maalesef bir netice 
alınamamış bulunuyor. Bir netice alınmayışı Ata 
Topaloğlu arkadaşımın ifade buyurduğu gibi, 
Mecliste ekseriyetin husul bulmamış olmasından 
değil, adaylar üzerinde oyların tekasüf etmeme-
sindendir. Bu tutum içinde gidildiği takdirde, 
şimdi mevcudolan üçte iki ekseriyetin üstünde 
bir ekseriyet temin edilse dahi, netice almak 
mümkün değildir. Bana öyle geliyor ki, Anaya
sanın ruh ve esprisine aykırı yol tutmamak şar-
tiyle, Meclis Riyaset Divanına bir kısım vazife
ler düşmektedir : Parti temsilcilerini çağırıp 
toplamak suretiyle adaylar üzerinde reylerini al
mak mümkündür. Riyaset Divanı bu şekilde bir 
sonuca giderse müspet bir netice almak imkânı 
hâsıl olacaktır. Bu yola gitmediğimiz takdirde 
turlar ilânihaye devam edecek, Meclis beyhude 
yere meşgul edilmiş olacaktır. Binaenaleyh, bu 
seçimlerin Çarşamba gününe talikini ve Riyaset 
Divanının bu mesele ile arz ettiğim şekilde meş
gul olmasını ve bir netice alınması için gayret 
sarf etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Adaylar üzerinde bir dikte ba
his mevzuu olmaksızın, bundan evvelki seçimler 
sonunda, sayın arkadaşımızın beyan ettikleri 
gibi, hakikaten Başkanlık Divanınca Grup Baş
kanları çağırılmış ve kendileri ile görüşülmüştür. 
Bunun daha ilerisine Başkanlık Divanı gideme
miştir. Bu teşebbüs yeniden yapılacaktır. Ancak, 
halen salona giren arkadaşlarımız bulunmakta
dır. Buna göre dokuzuncu tura gidebiliriz, efen
dim. («Çarşambaya bırakalım» sesleri) Efendim, 
bu hususta bir takrir verilirse oya sunarım. 



M. Meclisi B : 89 21 . 5.1962 O : 1 
4. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara-

ca'nm, gündemdeki işlerin çokluğu dolayısiyle, 
Pazar günleri hariç, her gün toplanılmasına dair 
önergesi 

BAŞKAN — Efendim, bir de Erzurum Mil
letvekili Giyasettin Karaca arkadaşımızın Pazar 
günleri hariç, her gün toplanılması hakkında bir 
takriri var. 

Meclisin gündeminin yüklü oluşu dikkate 
alınarak, iğlerini bir an evvel bitirmek için, Pa
zar hariç, her gün toplanılması hakkında bir 
önergedir. Filhakika, Meclis teamüllerine göre 
müstemir toplantılar bütçe konuşmalarına inhi
sar eder. Ancak, mesele tüzükmen, yapılan bir 
toplantıyı mütaakıp, lüzum ve zaruret hâsıl olur
sa ertesi bir gün için; meselâ Pazartesi toplantı
sında Salı için, Çarşamba toplantısında Perşem
be günü için Heyeti Umumiyede bir karar istih
sal edilebilir. Eğer bu şekilde tefsir ve takdir 
buyurursanız, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki maddelerin çokluğu, Anayasa 

Mahkemesi için seçilecek üyelerin müddetinden 
önce intihaplarının yapılması, işlerin fazlalığı. 
müddetin darlığı gibi sebep ve faktörler nazarı 
itibara alınarak halen elde mevcut ve gündemde 
belirtilmiş işlerin bir an önce görüşülerek belir
tilmesi için Pazar günleri hariç sair günlerin 
aralıksız çalışmalarına karar verilmesi arz ve tek
lif olunur. Saygılarımla. 

Erzurum 
Giyasettin Karaca 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Takrir üze-
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN _ Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; bu takrir ile efkârı umumiyede san
ki Büyük Millet Meclisi hakikaten çalışmıyor, 
haftanın her günü toplansın, bütün kanunları 
çıkarsın ve tatile girsin gibi, bir intiba yaratıl
mak isteniyor. Haftanın 3 günü Büyük Millet 
Meclisi toplanır, iki gün Senato toplanır. Hükü
met üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, Senatoda vazifeleri vardır. Bizler titizlik 
gösteririz, Hükümet üyeleri nerededir deriz. Va
tandaş haklı olarak Bakanlığa gittiği zaman Hü
kümet üyelerini yerinde görmek ister. Bizler 
mebus olarak karşımızda görmek isteriz. 

Komisyon, Hükümet üyesini kargısında gör
mek ister. Senato, Hükümet üyesini karşısında 
görmek ister. Takririn kabulü, bu işleri biraz 
hafife almak demektir. Büyük Millet Meclisi 
gündemine hâkimdir. Lüzum hâsıl olursa, ertesi 
gün toplanabilir kanaatindeyim. Bu itibarla, bu 
takririn kabul edilmesinin aleyhindeyim. Eğer, 
ihtiyaç olursa, biz daima buradayız. Hükümet 
üyeleri vazifelerini bihakkin yapabilmeleri için, 
ellerinde çanta gruptan grupa, komisyondan ka-
misyona, koşuyorlar.. Senatoya gidiyorlar, Hü
kümetin toplantılarına katılıyorlar. Zaman ol
muştur ki, Hükümet üyeleri üç gün uyku uyu-
mamıştır. Şu halde, Hükümet üyelerine, mebus
lara, komisyon üyelerine sağlam kafayla çalışa
bilme imkânının verilebilmesi için takririn ka^ 
bul edilmemesini istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

GİYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Söz' istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GİYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin teklifim, Ha
san Erdoğan arkadaşımın buyurduğu gibi; Yük
sek Meclisin çalışmadığını nazarı itibara ala
rak, yahut da bu duygu içinde bulunarak gün
demdeki işlerin halledilmesine kadar devamlı 
olarak Meclisin çalışması değildir. Arzum şu 
maksada matuftur: Malûmuâliniz işçiler mesele
si mevzuubahistir. Nurettin Ok arkadaşımızın 
teklifi üzerine işsizlik problemi üzerinde bir ge
nel görüşme açılması kabul edildi. Bu mevzu 
üzerinde bir gün veya iki gün müzakere devam 
etti, arkadaşlarımız konuştu, ilgili Bakanlar ce
vap verdi, konuşma bitmedi, ertesi gün devam 
etti. Konuşmaların devam etmesi, meselenin 
mühim olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu 
mühim mevzua başlanıp, ilgili kimseler konuş
malarını yapıp, cazip bir noktaya geldikten 
sonra, bunun arkasından bir haftalık veya 10 
günlük bir fasıla verdikten sonra daha bir müd
det geri kalması mevzuun ehemmiyetini dağıtır. 
Bu bakımdan yarı kalmış olan bu mevzuun ya
rın devamında fayda mülâhaza ettiğim için 
Riyasete önerge takdim ettim. Kaldı ki, Yüksek 
Meclisimizin devamlı ve müstemirren çalıştığına 
bendeniz de, hepiniz kadar, kaaniim. Böyle bir 
iddia sureti katiyede varidolamaz. Bu Meclis, 
gerekirse gecesini gündüzüne katarak ve hattâ 
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«anında» ve kanından fedakârlık ederek, gün
lerce çalışarak sen nefesini burada vermeye dahi 
amadedir. Ama bakınız günlerdir Anayasa Mah
kemesi için seçim yapıyoruz, fakat netice ala
mıyoruz;. Evvelce Sayın Riyaset işsizlik mesele
sinin görüşülmesini oya koydular, kabul edildi. 
Ama bilâhara netice değişti. Evet, demokrasi 
ieaibı olarak usul tatbik ediliyor ama boşuna 
günlerimizi sarf etmiyelim. İmkân varsa yarın 
işsizlik meselesini görüşelim yahut seçimler me
selesine devam edelim. Sayın Azizoğlu arkada? 
şımızın buyurduğu gibi, bugün akşam üstü 
parti grup idare heyetleri toplanıp bu mevzu 
üzerinde antat kalabilirler. 

Sonra, ben Hasan Erdoğan arkadaşımızın 
dedikleri gibi, Meclisin çalamadığını sureti ka-
tiyede düşünmüyorum. Bu Meclis çalışıyor ve 
çalışacaktır. Meclisin çalışması üzerinde sade 
benim değil, hiç kimsenin tereddüdü yoktur. 
Yüksek Meclisin çalışma azmini bütün Türk 
Milleti ve bütün dünya bilmektedir. Ona Türk 
Milleti medyundur. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, malûmuâliniz bu tak
rir Meclisin, Pazar günleri hariç, her gün top
lanması hakkında idi. («Geri alındı» sesleri.) Ge
ri alındı mı efendim?.. Alınmadığına göre takri
ri oylarınıza sunuyorum. Pazar günleri hariç 
Meclisin hergün toplanması hakkındaki takriri 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedildi, j 

5. — İşsizlik mevzuunun 22 . 5 . 1962 Salı 
günü saat 15 te görüşülmesi hakkında Giresun 
Milletvekili Ali Cüceoğlu ve Amasya Milletvekili 
Mustafa Kemal Karan'm önergeleri 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
İşsizlik mevzuunun müstakil bir gündem tâ-

yiai suretiyle görüşmeye devam edilmesini, yarın 
saat 15 te M eelisin toplanmasını arz ve teklif ede
yim. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 
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BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu

yorum. 

Başkanlığa 
22 . 6 . 1962 günü M. Meclisinin toplanarak 

işsizlik mevzuunu görüşmesine karar verilmesini 
arz ederim. 

Amasya 
Mustafa Kemal Karan 

BAŞKAN — Bir de, bugünkü seçimlerin Çar
şambaya bırakılması hakkında önerge vardır, oku
tuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi üyeleri seliminin Çar-

şamlbaya talikini teklif ederim. 
Diyarbakır 

Yusuf Azizoğlu 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. Evvelâ işsizlik mevzu
unun yarın saat 15 te görüşülmesi hakkındaki 
Ali Cüceoğlu'nun önergesini tekrar okutuyorum. 

(Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

O halde Meclis yarın, 22 Mayıs Salı günü, 
saat 15 te işsizlik problemini görüşmek üzere top
lanacaktır. 

Ayrıca bugün seçimlere de son verilerek, bu 
işin Çarşambaya bırakılması hakkında teklif var
dır. Onu tekrar okuyup oyunuza sunacağız. 

(Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

(«Sebebi ne? İzah etsinler» sesleri) («Reye re
ye» sesleri) 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. Se
çim de Çarşamlba gününe bırakılmıştır. 

22 Mayıs 19-62 Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa t i : 18,25 


