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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Malatya Milletvekili îsmet inönü'nün Baş
bakanlıktan çekildiğine ve Yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar, Bakanlar Kurulunun vazifeye 
devamının rica olunduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm, öğretmenlere % 50 tenzilâtla kitap verilme
sine dair kanun teklifini geri aldığı hakkında
ki yazısı okundu, teklifin geri verilmesi kabul 
olundu. 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve arka
daşlarının; uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 
kanun teklifinin Anayasa ve Bütçe komisyon
larından kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkındaki önergesi kabul edilerek ka
nun teklifi Geçici Komisyona havale ödildi. 

Anayasa Mahkemesine yedek üye seçimi için 

tekrar edilen oylama sonucunda (255) oyla Fa
zıl Uluocak'm seçildiği bildirildi. 

Bakanlar Kurulu çekilmiş, yenisi de henüz 
kurulmamış bulunduğundan gündemdeki sözlü 
sorularla kanun tasarısı ve tekliflerinin, geçmiş 
tatbikat ve içtüzük hükümleri gereğince, görü
şülmelerinin geri bırakılması hususundaki De
nizli Milletvekili Hüdai Oral ve Çanakkale Mil
letvekili Burhan Arat'm önergesi kabul olun
du. 

4 . 6 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 
Refet Aksoy Zeki Baltacıoğlu 

Kâtip 
izmir 

Kadri özek 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

mn, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleboğazı isim
li tarihî köprünün tamiri için şimdiye kadar ne 
gibi bir işlemde bulunulduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/337) 

2. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğ-
lu'nun, Zatişleri Genel Müdürü Suphi Arıman'-
ın hangi tarihte Ankara öğretmen Okulu öğret
menliğine tâyin edildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/338) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 1942 
ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak, Suriye uy
ruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulunma
dığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp almmıyacağı hakkında neler düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/339) 

4. — Gümüşane Milletvekili Nurettin özde-
mir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Deveci ve 

Karakoz mevkilerinde Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından demir madeni aranması 
yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru önergesi,, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/340) 

5. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Aksu öğretmen Okulunda derslerin niçin zaman
sız kesildiğine ve bu okulda öğretmen ve öğren
ci arasında bir huzursuzluk olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/341) 

Yazılı sorular 
1. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğ-

lu'nun, bu yıl Karadeniz Bölgesi illerinden han
gilerinde fındık kurdu mücadelesi yapıldığına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/140) 

2. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu'-
nun, Ordu ili Kooperatif Müdürü Hami Nalbant 
hakkında, bugüne kadar, Bakanlık müfettiş ve 
kontrolleriyle bir tahkikat yapılıp yapılmadığı
na dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/141) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1962 malî yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/203) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

2. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasiyle 71 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı (1/204) 
(Millî Savunma, Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/205) 
(imar ve iskân, içişleri ve Adalet komisyonla
rına) 

4." — Karasuları kanunu tasarısı (1/206), 
(Dışişleri, Millî Savunma ve içişleri komisyonla
rına) 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı (1/207) (Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına) 

6. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkında 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı (1/208) (içişleri ve Adalet komisyon
larına) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

Teklifler 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Ali 

Demir ve üç arkadaşının, 6968 sayılı Zirai mü
cadele ve zirai karantina Kanununa ek kanun 
teklifi (2/260) (Tarım ve Bütçe komisyonları
na) 

8. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/261) (Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/262) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) / 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret Tur-
hangil'in, tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tesciline dair 
kanun teklifi (2/263) (içişleri, Adalet ve Büt
çe komisyonlarına) 

11. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu mad
desine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/264) (Dışişleri, Adalet ve içişleri komisyon
larına) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz yar
dır, görüşmelere başlıyacağız. 

BîRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslin Oörentaş (Van), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

m 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKIAMA 
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Muhterem, arkadaşlar, gündemimizin bi

rinci maddesi; üniversiteden Anayasa Mah
kemesine seçeceğimiz adaylar meselesi idi. Fa
kat bugün gündemimizin bu maddesine geç
mek imkânımız olmuyor. Sebebi de üniversite 
iki adayı henüz Riyasete "bildirmemiştir. Bu 
bakımdan bu seçimi yapamıyacağız. Beri ta
raftan, geçen oturumda aldığımız karar veç
hile, Hükümet henüz teşekkül etmediğinden, 
sözlü sorularla kanunlar kısmına da geçemiye-
ceğiz. Bu bakımdan Birleşimi kapatmak mec
buriyetindeyim. («Takrirler var» sesleri) 

Şimdi söz istiyen ve takrir veren arkadaş
lar var. Evvelâ söz istiyen arkadaşı dinliye-
lim, ondan sonra takrirleri okutturup üzerinde 
konuşma yaparız. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Zaptı sabık 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Cuma günkü Birleşimde, Çanak
kale Milletvekili Sayın Burhan Arat ve De
nizli Milletvekili Sayın Hüdai Oral arkadaşları
mız verdikleri bir önerge ile, yeni Hükümet 
teşekkül edinceye kadar gündemdeki sözlü so
rular ve 'kanun tasarılarının tehirini istemiş
lerdi. Bu önerge üzerine ittihaz edilen karar 
gereğince, gündemde bulunan kanun tasarıla
rının ve sözlü soruların tehiri kabul olunmuştu. 
Bu karar, teessüs eden Parlâmento teamülüne 
ve tüzük ahkâmına tamamen aykırıdır. Yeni 
Hükümet teşekkül edinceye kadar eski Hükü
met vazife başındadır ve mesuliyeti devam et
mektedir. 

Günlerden, hattâ aylardanberi kanun tasa
rılarının çıkmasını bekliyen, huzur ve sükûn 
istiyen mütaaddit vatandaşlarımız vardır. Pi
yasanın durumu da bu kanunların süratle çık
masını iktiza ettirmektedir. Bu bakımdan, ve
receğim takririn kabulünü ve gündemde bulu
nan kanun tasarısı ve sözlü soruların görüşül
mesini teklif ediyorum. Hürmetlerimle. («Kra
vatsız gelme» sesleri) 

TALÂT OĞUZ. (Mardin) — O, benim şah
sıma taallûk eder. 

BÎR MÎLLETVEKİLİ — O, senin şahsına 
değil, Meclise taallûk eder. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
şimdi takriri okutuyorum. 
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Başkanlığa 

Cuma günkü oturumda verilen bir önerge 
ile gündemde bulunan kanun teklifleri ve so
ruların görüşülmesinin yeni Hükümetin teşek
külüne kadar tehiri karar altına alınmıştı. 

Bu, Parlâmento teamülüne aykırı olup, ça
lışma sistemini zedeler. 

Eski Hükümet vazife başında bulunup, Dev
let işleri de a'ksamadığmdan, gündemde bulu
nan kanunların seçimden sonra görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. Mardin 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın ver
miş olduğu takririn münderecatına vâkıf oldu
nuz. Bu mevzu evvelki Birleşimde halledilmiş
tir. Riyaset, bu hususta Parlâmentonun ge
çirmiş olduğu birçok tatbikatı misal alarak 
huzurunuzda arz etti ve reye koydu. Umumi
yetle kabul edilmiştir. Binaenaleyh kabul edi
len bu mevzuun tekrar müzakere edilerek ve
rilen takririn reye konulması usulden değildir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — İçtüzükte böyle 
bir madde yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi, ikinci bir takrir vardır, 
onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin istifa etmiş olmasına rağmen 

Bakanlar bulunmadan müzakeresi mümkün olan 
2 nci defa görüşülmesi yapılacak işlerin gün
demin birinci maddesine alınarak müzakerele
rin devamını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Manisa 
Nusret Köklü Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Efendim, Süleyman Çağlar ar
kadaşımızın teklifi de aynı mealdedir. Çünkü 
mesul Plükümet burada yoktur. Binaenaleyh, 
ikinci defa görüşülmeye tâbi olan kanunlar da 
aynı mahiyettedir. Bakanlar Kurulu, muvak
katen, şeklî bir surette Hükümeti idare etmek
tedir. Bu bakımdan, bir Vekilin bu kanunu 
kabul edip etmiyeceği bizce meçhuldür. Bina
enaleyh, evvelki tatbikat ve teamüle uyularak 
bunu da reylerinize koymıyacağım. 

Şimdi gündemimizde görüşülecek başka bir 
s şey yoktur. 

6 . 6 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,15 


