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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ile 

Aydm Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Devlet 
ortaokul ve liselerinde her ders dönemi için ta
lebeden 100 lira ücret alınması hakkındaki ka
nun teklifini geri aldığına dair önergesi okun
du kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Genç
lik Parkına giriş fiyatının yükseltilmesi hakkın
da İçişleri Bakanından ve 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğretmenleri İn
tibak Kanununun bütün öğretmenlere tatbik 
edilip edilmediğine dair Millî Etiğim Bakanın
dan olan sözlü soruları, bu yoldaki önergeleri 
veçhile geriverildi. 

Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası kal
kınması ve Araştırma Komisyonunun, mevzuun 
genişliği sebebiyle yeniden iki aylık bir müddet 
verilmesi hakkındaki teklifi kabul olundu. 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, iş
sizliğin gerçek sebepleri ile alınması zaruri kısa 
ve uzun vadeli tedbirlerin nelerden ibaret oldu
ğuna dair bir rapor hazırlamak üzere (10) kişi

lik bir araştırma komisyonu kurulması husu
sundaki önergesi reddolundu. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine Danıştay-
ca seçilen İsmail Hakkı Ülkmen'in yerine üni
versitece bir başka adayın seçilmesi için kuru
lun tekrar toplantıya davet olunacağına dair 
Ankara Üniversitesi Rektörlük yazısı okundu. 
Bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyelikleri için bu 
kere yapılan seçim sonucunda 236 oyla, İsmail 
Hakkı Ketenoğlu'nun ve 234 oyla da Celâlettin 
Kurelman'ın seçildikleri anlaşıldı. 

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği için ya
pılan ikinci oylamada da yeter çoğunluk sağla
namadığından bu husustaki seçime gelecek Bir
leşimde devam olunacağı bildirilerek 30 . 5 .1962 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Ömer Zekâi Dorman Nurettin Ok 
Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Türk vatandaşlığı Kanunu tasarısı. 

(1/202) (Dışişleri, Adalet ve İçişleri komisyon
larına) 

Teklif 
2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm 5434 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/255) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Rapor 
3. —• Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (m) bendinin kalddırılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/28) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma tari
hi : 29 . 5 .1962] 



% 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

KÂTİPLER : Kadri Özek (İzmir), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 95 nci (Birleşimi açıyorum, efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — 

1. — Anayasa Mahkemesine aml ve yedek 
üye serimi. 

BAŞKAN — Efendim; Anayasa Mahkemesi 
yedek üyeliğine koyduğu namzetlikten feraga
tine dair bir zatın dilekçesi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliği Yüksek Katma 

Ankara 
Anayasa 'Mahkemesi yedek üyeliğine nam

zet gösterilmem hakkında Yüksek 'Senato ve 
Millet Meclisine vâki talebimden feragat etti
ğimi arz ederim. 

Saygılarımla 
30 . 6 . 1962 

Şükran Esme rer 
Adres : 
Şükran Esmerer 
Bağdat Caddesi 441/3 
Bostancı - İstanbul 

KADRİ E R O Ğ A N (Urfa) — Gündenı dı
şı 'konuşma'k istiyorum. 

BAŞKAN — 'Maalesef söz veremiyeceğim. 
Divan sunuşlariyle gündeme geçtik. Bu sunuş 
ile ıgündeme geçmiş bulunuyoruz. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Gündeme geç
meden arz etmiştim. 

BAŞKAN — Duymadım, efendim. 
Bilginize sunulmuştur. 'Bu zat, namzet lis

tesinin 5 nci sırasındadır. 
Efendim, geçen birleşimde yedek üye seçi-

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, müzakerelere 
başlıyoruz efendim. 

mine geçilmişti. Oylama sonunda müzakere nı 
sa'bınm dahi olmadığı anlaşılmıştı. Bu ısebeple 
Divan bu seçimin iptaline karar «verdi. O halde, 
Anayasa Mahkemesi yedek üye seçimini ikinci 
defa yapacağız. Bu seçimde de 2/3 çoğunluk 
sağlanması esas tutulacaktır. IBu hususu ıttılaı
nıza arz ederim. 

İptal ettiğimiz ikinci seçimin, yeni bir seçi
me esas olur mülahazasıyla, müsaade ederseniz 
neticesini okuyayım : 

Kevni Nedim oğlu 
Reşat Bayramoğlu 
Zahit Çandarlı 
Sait Koksal 
Nevzat Tüzarihan 
Selâ'hattin Ayaııoğlu 
iBoş pusla 

131 
63 
17 
2 
1 
1 
1 

Şim'di Anayasa .Mahkemesi yedek üye seçi
mine yeniden başlıyacağız. Bundan evvelki se
çim iptal edildiği için üçte iki esasına göre se
cim yapılacaktır. 

Bir mühürlü kâğıtlar dağıtılacak; zarflar 
kapatılmıyaeak. 

Efendim şimdi, Ayırma Heyetini seçeceğiz : 
Ali Güceoğlu (Giresun) 'burada mı? (Yok, 

sesleri) 
Kâmil İnal (Bolu) burada 'mı? (Burada, 

sesleri) 
Adnan Aral (Diyarbakır) burada mı? (Bu

rada, sesleri) 

SEÇİM 
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Ali Turanlı (Adıyaman) burada mı? (Bura

da, sesleri) 
ŞeVket Asbuzoğlu (Eskişehir) 'burada mı? 

('Burada, sesleri) 
Reşit Önder (Tokat) Iburada mı? (Yok, 

sesleri) 
Kemal Ataman (Konya) burada, mı? (Yok, 

sesleri) 
Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 'burada 

mı? ('Burada, sesleri) 
Fahrettin Kerim Gökay < ('İstanbul) 'burada 

mı? (Alkışlar ve «'Burada» sesleri) 
Efendim, Ayırma Heyetini tekrar okuyo

rum. 

Sayın Kâmil İnal (Bolu) 
Sayın Adnan Aral (Diyarbakır) 
Sayın Ali Turanlı (Adıyaman) 
Sayın Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 
Sayın Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 
'Sayın Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) 

Bir aday teklifi vardır, onu da okutuyorum 
efendim. 

Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine Fazıl 

Uluocak'ı arz ve teklif ederiz. 
Bursa İstanbul 

İbrahim öktenı Ferruh Bozheyli 

BAŞKAN — Bilginize arz olunur. Oy pus-
laları tamam mı, alındı mı? («Alındı» sesleri) 
tsim yoklamasına izmir'den itibaren başlıyoruz. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ayırma Heyeti lütfen yerini 
alsın. Oylarını kulla nmıyanlar oylarını kullan
sınlar. Oylama muamelesi hitmiştir. Sepetleri 
kaldırıyoruz. 

Efendim, 2 nei tura ait seçim tutanağını 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği için ikin

ci defa yapılan seçime (341) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizaların
da gösterilen oyları almışardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kâmil inal Adnan Aral 
Üye Üye 

Ali Turanlı Şevket Asbuzoğlu 

30 . 5 .1962 0 : 1 
Üye 

M. Ali Pestilci 

Fazıl Uluocak 
Kevni Nedimoğlu 
Zahit Candarlı 
Sait Koksal 
Reşat Bayramoğlu 
Nevzat Tüzenkan 
Kâzım Akdoğan 
Boş 
iptal 

Üye 
F. Kerim Gökay 

155 
128 
25 

6 

00 r-l 

1 
11 
6 

BAŞKAN — Bu duruma göre, üçüncü tura 
geçeceğiz. Bu turda salt çoğunluk esas olacak
tır. 

Tasnif Heyeti, aynı heyettir, iki mühürlü 
kâğıtları dağıtıyoruz. Zarf ve kâğıtları almıyan 
var mı, efendim? Amasya seçim bölgesinden oy
lamaya başlanacaktır, isimleri okuyoruz. 

(Oylamaya başlandı.) 
BAŞKAN — Efendim, oylarını kullanmıyan 

arkadaşımız var mı? Varsa kullansınlar... 
Oylama işlemi sona ermiştir. 
Ayırma Kurulu lütfen yerini alsm efendim. 
(Oyların ayırımına geçildi.) 
ARÎF ERTUNGA (izmir) — Yoklama yapıl

masını rica edeceğim. Nisap yoktur. 
BAŞKAN — Evvelâ seçim neticesini tebliğ 

edelim, ondan sonra efendim. 
Seçim tutanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi yedek, üyeliği için üçün

cü defa yapılan seçime (295) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Kâmil inal 
Üye 

Ali Turanlı 
Üye 

M. Ali Pestilci 

Fazıl Uluocak 
Kevni Nedimoğlu 
Zahit Candarlı 
Reşat Bayramoğlu 
Sait Koksal 
Nevzat Tüzemen 
iptal 

Üye 
Adnan Aral 

Üye 
Şevket Ashuzoğlu 

Üye 
F. Kerim Gökay 

165 
101 

18 
2 
1 
1 
7 
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Başkan — Efendim, üçüncü turda da $alt 

yoğunluk sağlanamamıştır. Çoğunluğumus yar
dır, Oturuma devam edeceğiz, 

Efendim, seçimlerin Perşembe ve Cuma gü
nüne bırakılması hakkında iki takrir vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Uzun zamandan beridir Anayasa Mahkeme

sine üye seçimi işleminin devamı sebebiyle gün
demde yazılı diğer hususların görüşülmesine 
imkân kalmamıştır. Bu sebeple de gündemde 
yazılı hususlar çoğalmaktadır. Elan yapılan 
seçimlerde gereken nisap sağlanamadığı için, 
seçimlere 31.5.1962 Perşembe günü. saat 15 te 
devam edilmek üzere, gündemdeki diğer mad
delerin müzakeresine geçilmesi hususunda ka
rar verilmesi saygıyla rica olunur. 

31 . 5 . 1962 
Van Erzurum 

Şükrü Kösereisoğlu Giyasettin Karaca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçimlerde tatbikat göstermiştir ki, her gü

nün ilk turu en yüksek miktarı göstermekte, 
fakat mütaakıp turlarda iştirak düşmektedir. 
Bu realiteyi göz önüne alarak Anayasa Mahke
mesi yedek üye seçiminin önümüzdeki Cuma 
Birleşimine bırakılmasını ve zaman kaybedil-
meyip gündeme geçilmesini arz ve teklif ederim. 

30 . 5 . 1962 
İstanbul 

Tahsin Demiray 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük gereğince za
ten Cuma günleri toplanmaya mecburuz. O hal
de bu takrirlerin aykırısı, Perşembe olanıdır. Bi
rinci takriri bir daha okutup reylerinize suna
cağım. 

(Şükrü Kösereisoğu ve Giyasettin Karaca'-
nın takriri yeniden okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Yani, seçimlere ait faaliyetin Perşembe 
gününe bırakılması hakkındaki teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddolundu. («Gündeme 
devam» sesleri) Efendim, müsaade ederseniz, 
seçimlerin Cumaya bırakılmasına ait teklifi de 
oylarınıza sunalım. Bir daha okutuyorum. («Ne 
lüzum var» sesleri) 

3 0 . 5 . 1 9 6 2 0 : 1 
(Tahsin Demiray'w {mergçşi tekrar oku»-

4*). 
BAŞKAN — Bu teklif kabul olunmazsa se

çimlere bu Oturumda devam edeceğiz demektir. 
Mânası budur. («Devam, devam» sesleri) 

Seçimlerin Cuma gününe bırakılmasını ka
bul edenler,.* Etmiyenler... Anlaşılmadı bir da
ha rica ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. Yani seçimlerin Cuma gününe 
bırakılması reddedildiğine göre bu Oturumda 
seçime devam edeceğiz demektir. Bunun mânası 
budur. Üç mühürlü kâğıtları dağıtıyoruz. («Ek
seriyet yok» sesleri) Ekseriyet vardır, seçim
lerin neticesi belli eder efendim. Şimdi Diyar
bakır'dan başlıyacağız. Eski Ayırma Heyeti gö
revine devam edecektir. Lütfen oylarınızı kul
lanınız. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu feullanmıyan var mı 

efendim?... 
Ayırma Heyeti lütfen yerini alsın efendim. 
Oylama muamelesi bitmiştir, sepetleri kaldı

rıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü tura ait seçim 
tutanağını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi yedek üyelik için dör

düncü defa yapılan seçime (231) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Kâmil İnal' 

Üye 
Ali Turanlı 

Üye 
M. Ali Pestilci 

Fazıl Uluocak 
Kevni Nedimoğlu 
Zahit Çandarh 
Sait Koksal 
Boş 
İptal 

Üye 
Adnan Aral 

Üye 
Şevket Asbuzoğlu 

Üye 
F. Kerim Gökay 

167 
41 
8 
1 
1 

13 

BAŞKAN — Efendim, seçimlerin Cuma gü-
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nüne bırakılması hakkında bir önerge geldi. I 
Heyeti muhteremeniz bu hususta esasen karar 
almışlardı. Kaldı ki şu anda Mecliste, Hükümet 
erkânından da kimse yoktur. Ne sözlü sorular, 

30 . 5 .1962 0 : 1 
ne de kanunlar onlarsız müzakere edilemez. Bu 
sebeple, 1 Haziran 1962 Cuma günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 


