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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

îç politika üzerinde genel görüşme açılma
sını istiyen Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın önergesi okundu, 29 . 3 . 1963 Cuma gün
demine alınacağı Başkanlıca bildirildi. 

Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerinde köy ve kasaba içme suları ile küçük 
sulama işlerinin tetkiki için kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma, Komisyonuna yapılan 
üye seçiminde yine yeter çoğunluk elde edile-
ımediğinden bu seçimin gelecek birleşimde tek
rarlanacağı ifade olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Başkan
lık tezkeresindeki sürelerle, izin verilmesi ka
bul edildi. 
. 'Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman 
Saim Sarıgöllü'nün, 

27 Mayıs 1960 tarihinden sonra nezaret al
tına alınanların haklarının iadesi ve, 

Türk Tütün Ekicileri Bankası kanun teklif
lerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün-' 
deme alınmasına dair önergeleri okundu, kabul 
edilmedi. 

Havza ilçesinin Çakıralan köyü hane 8, cilt 
19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı Meh-

metoğlu, Mevlude'den doğma 1.1.1939 doğum
lu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına çarptırıl-
«ıası hakkındaki tezkere, Başbakanlığın yazılı 
isteği üzerine, ıgeriverildi, 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekil
leri Oevad Odyalkmaz ve Güner Sarısözen'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında kanun ;teklii'i 
kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, gündem
de bulunan 6/570 sayılı sözlü sorusunu geri 
istediğine dair önergesi, 'kabul olundu. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, 
Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı îl-
yas Seçkim ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete, 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, suni gübreler hakkındaki kararna
menin iyi bir şekilde itatbikı için ne düşünül
düğüne dair sorusuna, Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete, 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğ-
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lu'nun, Hopa Limanı inşaatına 1963 yılında 
haşlanıp ıbaşlanamıyacağına ve, 

- Ordu - ıGiresun ile Ordu - Hopa sahil yolla
rının inşa durumuna ve Giresun - Trabzon .sa
hil yolu yapımına ne zaman 'başlanacağına dair 
sorularına, Bayındırlik Bakanı îlyas Seçkin, 

Bilecik (Milletvekili Sadi Binay'm, ipek bö
cekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna, Ta
rım Bakanı Mehmet Izmen ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete, 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira .ima
linde kullanılan şerbetçi otunun memleketimiz
de yetiştirilmesi hususunda ne zamandan beri 
çalışıldığına dair sorusuna, Tarım Bakanı Meh
met Izmen, 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, Anka
ra - İstanbul karayolunun Azapderesi mevkiin
de vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuçla
nan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair sorusuna da Bayındırlık Bakanı îl
yas Seçkin cevap verdiler. 

486, 490, 498, 503 sayılı sorular, ilgili (ba
kanlar, 

Tasarılar 

1. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Te
şekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hüldimeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan (mektupların onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair 'kanun tasarısı 
(1/428) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (H) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/429) (Kanma Bütçe Komisyo
nuna) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmı-

493, 502, 508, 509, 510 sayılı sorular, soru 
sahipleri Genel Kurulda- hazır bulunmadıkLa-
rmdan, 

5O0 sayılı soru İçişleri Balkanı, 506 sayılı 
soru da Çalışma Bakanı hazır bulunmadıklarm-
dan, 

496 sayılı soru ise soru sahibi mazeretli ol
duğundan, gelecek birleşime ıbırakıldı. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, Os
mancık ilçesi Jandarma KomutanvekMinin ilçe 
halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
su, soru ısahibi ikinci defadır, Genel Kurulda 
Jıazır bulunmadığındaa, düştü. 

29 . 3 . 1963 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Ağrı ' 

Rıza Polat 

na bâzı kadrolar eklenmesi hakkında ikamın ta
sarısı (1/430) (Bayındırlık ve Plân 'komisyon
larına) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1961 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı, (1/431) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

Rapor 

5. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, harae 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 'kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (-Gündeme) (S. Sayısı : 117) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferralı Bozbeyli. 

KÂTÎPLER — Nurettin Akyurt (Mala/tya), İbrahim sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 
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BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Memleketimizin Doğu ve Güney - Do
ğu bölgelerinde köy ve kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin tetkiki için kurulması ka
bul edüen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi ve bu konuda 18 Mart 1963 tarih ve 161 
sayıyla ittihaz olunan hararın kaldırılmasına dair 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve Artvin 
Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, önergeleri. 

BAŞKAN — Daha evvel yapılmış olan se
çimde nisap hâsıl olmadığından, seçim yenile
necektir. Ancak bu mevzuda verilmiş ilki öner
ge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci 'maddesinde zikredilen 

«memleketimizin Doğu ve Güney-Doğu »bölge
lerinde köy ve kasaba içme sularını tetkik içiin 
kurulmasına karar verilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi .günlerden beri yapılama
mıştır. 

Böyle bir komisyona lüzum yoktur. Ka
rarın 'kaldırılmasının oya arzını teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Saıyın Başkanlığa 
Doğu ve Güney - Doğu dilerinde su iğlerini 

tetkik için yapılacak seçiımden vazgeçilmesi ve 
evvelce alman karardan rücu edilmesi lüzumu, 
nisap sağlanamamış olmakla belirmiş bulundu
ğundan, bu hususun oya sunulmasını- arz ve 
teklif ederim. Artvin 

'Saffet EminaJgıaoğkı 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

SNEL KURULA SUNUŞLARI. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Böylece, 18 Mart 1963 tarihli ve 16.1 
sayılı karar ortadan kalkmıştır. 

2. — Uşak MUletvekili Ahmet Tahtaküıç'ın, 
«yurte sulh, cihanda sulh» insanlık ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memle
ketin iç politikası üzerinde bir gendi görüşme 
•açılmasına dair- önergesi (8/4) 

BAŞKAN — Önergeyi .okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
T ürik Milletine mal olmuş «Yurtta sulh, ci

handa sulh» insıanlık ve medeniyet görüşü ve 
Anayasa rejimi karşısında memleketin iç po
litikası üzerinde umumi görüşme açılmasını 
saygıyla rica ederini. 

Uşak Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; daha 
evvelki tatbikat gereğince, Anayasanın 89 ncu 
maddesindeki usulü ıtatbik ederek, bu mevzuun 
gündeme alınıp, alınmaması hususunu karara 
bağlamak üzere, önce önerge salhibi, mütaakiben 
söz talep sırasına göre gruplara vıe son olarak 
da Hükümete söz verilecektir, Ancalk, bu mev-
zudaki bütün konuşmalar meselenin esasına ait 
değil, sadece gündeme alınıp alınımamasınm 
lüzumunu tebarüze inhisar etmek lâzımgelir. 
Bu çerçeve içerisinde, evvelâ sayın önerge sa
hibi Ahmet Tahtakılıç'a söz veriyorum. 
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M. Meclisi B : 64 
Bu arada bize gelen talebe göre evvelâ Ada

let Partisi gnıpu adına s'aym Muhittin Güven, 
Millet Paırtisi 'adına da sayın Osman Bölükbaşı 
söz istemişlerdir. Sayın Ahmet Oğuz, Cuımlıuri-
yetçi Köylü Millet Partisi adına, üçüncü sırada. 

AHMET TAHTA KILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel oku
nan önergemle memleketin iç politikası üzerin
de 'halk vicdanında uzun zamandanberi ağır te- • 
sirlcır yapan ve millî 'birliği zedeleyici mahiyet
te görülen, Anayasaya aykırı bir gidişe son ver
me çarelerinin aranması gibi bir zihniyetle bir 
umumi görüşme açılmasını rica etmiş bulunuyo-
ırıım. 

Bu günedek parti grupları ive Hükümet ta-
' rafından, Meclis açıldığı günden beri bu kalbil 
hâdiseler dolayısiyle yapılan (beyanlar, iyi niyet 
belirtileri 'mahiyetinde görülse dahi, halka gü
venlik vermemekte ve yeni olayların meydana 
gelmesine mâni olamıyacak beylik lâflar mahi
yetinde telâkki edilmektedir. «Olan oldu, 'bun
dan sonrasına bakalım!» zihniyeti memleketi 
çıkmaz bir yola götürebilir." (ıSağdan bravo 
sesi) 

Eğer bir toplumda, haksizlik ve yolsuzluk 
kimden gelirse gelsin, mücadele ruhu ve şuuru 
yok olursa, eğer bir toplumun vatandaşları, 
yanı başındaki insanın başına gelen haksızlığı 
müsamaha ile karşılamak gibi, köşesine çekil
mek gibi bir haleti rulıiyenin içine düşerse, o 
memlekette ne namuslu bir halk idaresi, demok
rasi kuurulaıbilir, ne de vatadaşlar sıra ile hak
sızlık zincirinden kurtulabilir. (Sağdan ve sol
dan bravo sesleri) Çünkü bunlar öylesine diken 
ve kazıklardır ki, ekseri ahvalde onu dikenin 
ayaklarına batar.. 

(Kol kırılır yen içerisinde kalır) esrarı dev
let görüşü de dünya tarihine karışmış çok ber-
b'at bir görüştür. Kaldı ki, dostlarımız ve düş
manlarımız iyiden iyiye biliyor ki, bu Millet 
istiklâl Savaşını iki büyük maksatla yaptı: Bi
risi ebediyyen bölünmez, bir yurda kavuşmak 
ve müstakil bir millet olarak yaşamak, ikincisi 
millî hâkimiyet ve hürriyet adaletleri içerisin
de kuşaktan kuşağa, bir emniyet havası bir 
medeniyet havası"içerisine kavuşmak için yap
mıştır. (Sağdan ve soldan bravo sesleri alkış
lar) Nitekim, Büyük Atatürk daha nutkunun 
başlangıcında, İstiklâl Savaşına başlamakta ken- I 
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dişine 'hâkim olan ideali ve felsefeyi; şöylece ifa
de etmiştir: 

«Nenin ve kimin masuniyeti için, kimden ne 
muavenet talep edilmek isteniyor? O halde cid
dî ve hakiki karar ne olabilir? 

Efendiler; bu vaziyet karşısında bir tek ka
tar vardı. O da hâkimiyeti milliyeye müstenit, 
bilâkaydü şart müstakil ve yeni blir Türk devleti 
tesis etmek... İşte daha İstanbul'dan çıkmadan 
evvel düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu top
raklarına ayak basar basmaz tatbikime başladı
ğımız karar bu karardır.» O halde Hâkimiyeti 
Milliye'nin neresinde olduğumuzu, Hükümet ve 
Millet Meclisi olarak yan yana, hâdiselerin ışı
ğı altında görüşüp, niçin bugünkü buhranlara 
düştüğümüzün sebepleri üzerinde biır müzakere 
açılmasına zaruret vardır. 

Muhterem kardeşlerim, sosyal gerçek odur 
ki, bu millet biraz evvel kaynağını ifade etti
ğim ideallerden, biz milletvekilleri ne türlü ha
reket ederse edelim, idare edenler ne gibi 'ha
taya düşerse düşsün, hiçbir suretle ayrılmıya-
eağız. Millet vicdanına malolmuş böyle bir ide
al mevcut olurken bizim yeniden bir rejim buh
ranına düşmemizin sebeplerini arayıp bulmamız 
yeminli insanlar sıfatiyle boynumuza borçtur. 
O halde, bu müzakereler yapılmalıdır. 

Sosyal ve ekonomik dertlerimizin toptan 
halli ve milletçe silkinmemizin birinci şartı, 
yurtta demokratik b'iır idare koymakla bağlıya
cağında müttefik olmıyan kimse yok. O halde-
sosyal ve ekonomik dertlerimizin hallinde top
tan bir ilerleme istiyorsak, milletçe maddî mâ
nevi bir silkinme devrine kavuşmak istiyorsak, 
bu rejim buhranı mahiyetinde görülen olayları 
kok!emenin çaresini .milletvekilleri olarak ara
yıp bulmak mecburiyetinndeyiz. O halde bu ko
rnişim anın açılması zaruridir. 

İyi niyetle vatan sevgisinden kimsenin kim
seden şüphe etmeye hakkı yoktur. Herkes, her 
teşekkül de iyi niyet iddiasındadır. O halde bu 
iyi niyet tezahürlerine ve kimsenin vatansever
liğinden şüphe edilmemesine rağmen, niçin ye
niden bir, rejim buhranına düştük? Bunun se
beplerini derinden derine aramak zarureti var
dır. O halele bu müzakerelerin açılması mutlak 
bir ihtiyaçtır. 

Diğer taraftan hiç tenkidi olmamak üzere 
bâzı gerçekleri ifade ederek müzakerelerin açıl
ması zaruretini ifade etmek istiyorum, 



M. Meclisi B : 64 
Bir Meclis tasavvur ediniz ki, henüz içtüzü- J 

günü yapamamıştır. Bir Meclis tasavvur ediniz I 
ki, komisyonlarına şahsiyet verip 'b'ir toptan ça
lışma devresine girememiştir? Kendi kendimi I 
tenkid ederken ifade ediyorum ki, bir ıme-clis ta
savvur ediniz, bendem itibaren parlömanter va
zifelerini yapmakta ihmal içinde bulunmakta
dır. O halde böyle bir müzakere açarak derdi 
teşrih etmekte. zaruret vardır. 

Hükümet kendi mesuliyetini giderecek şe 
kilde ihmallerden .bahsediyor. O halde Hüküme
tin kendisini »böyle ihmallere kadar götüren me
suliyetlere düşüren sebepleri deşmek, ifade et
mekte zaruret vardır. 

Diğer taraftan sayın Başıbakan «Böyle hare
ket ettik. Çünkü, basının bir kısmının yaygara
sından korktum» diyor. O halde bir «Basın yay
garası» dâvası varsa... (gürültüler) 

Müsaade ediniz .arkadaşlar, açık konuşalım 
da çıkıp 'burada fikrinizi söylersiniz. 

BAŞKAN — Müzakereyi takibedelim, arka- I 
duşlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — O hal
de dertlere o kadar neşter vuralım ki, hangi 
müesseseden geliyor, hürriyetini Anayasa temi
natından alan basın vazifesini yapmıyorsa, ce
saretle bunun üzerinde duralım. 

Kaldı ki, Dahiliye Vekili Senatodaki beya
natında (hizaya gelmek) ten ibahsediyor. Hiza-
.ya gelmenin sebeplerini izalh edelim ki her va
ziyet içinde hizaya ' gelmenin sebeplerini' izah 
edersiniz, o suretle vaziyet anlaşılsın. Kendisi 
ve hepimiz hizaya gelelim ve hu memleketi re
jim buhranı havasından kurtaralım. O halde 
görüyorsunuz ki, bu müzakerelerin açılmasına 
zaruret vardır. 

Felâket ortada, işin tuhafı, saihibi, mesulü 
yok. O halde bu müzakereleri açalım ki, felâ
ketin sebeplerini ve 'mesullerini bulalım, böy
lece bir daha olmamasının çarelerine tevessül 
edelim. O halde bu müzakerelerin açılmasında 
fayda vardır. 

Partizanlık, öylesine bir hastalık haline 'gel- I 
di ki, bu sefer Anayasaya listinadeden 'bir has
talık oldu. Parlâmentoya ait bütün hâdiseler, 
parti guruplarının kapalı toplantılarına intikal 
ediyor, Meclis bir takım emrivakiler içerisinde 
kalıyor. Hükümet içindeki partizanlıktan şikâ
yetçi olmıyan kimse yok. Ben de bunların için- | 
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deyim. O halde, ibu müzakere açılmalıdır ki, 
memleketi partizanlık havasından kurtarıp, 
topyekûn bir ilerleme devresine girelim ve dev
let olmanın çareleri üzerinde duralım. 

Muhterem arkadaşlar, mıilletleır için en bü
yük felâket, hâdiselerin perde arkasında geç
mesidir. Şimdiye kadar saydığım sebepler dola
yı siyle ıben bu takriri vermeyi lüzumlu göırdüm. 
Takririmi verdikten sonra gazete havadislerini 
okuyunca işbu zaruretin ibiır kat arttığını gör
düm. 

Üniversitede, bir gazete gerici avından bah
sediyor. Bu gericilik nedir, ıbunu.Millî Eğitim 
Bakanının üniversite çerçevesinde bize izah et
melidirler. 

Başbakanla parti 'liderleri görüşüyorlar, 
türlü gazetelere intikal eden malûmat; tanıyo
rum, her şey perde arkasından çıkıyor, herkes 
birbirine teminat veriyor. îstenen teminat ne
dir? Verilen .teminat nedir1? Hep birlikte bun
lar aydınlığa kavuşmalı, böylece memleketi 
rejim buhranından kurtarma çarelerini bula
bilmeliyiz. 

Arkadaşlar, (milletler basireti 'bağlanma dev
releri 'geçirir, fertler de geçirir. Bu basireti 
bağlanma devri milletler için çok büyük felâ
kettir. Ben Millet Meclisindeki bütün millet
vekillerini, kendimi de içine koymak suretiyle 
basiretimiz bağlanmış bir havaya düştüğümüz 
kanaatindeyim. (Ortadan «senin basiretin düş
tü» sesleri1) 

Meselâ, şimdi reaksiyon gösteren C.H.P. Gru-
punun Genel Sekreteri, dünkü grup toplantı
sında diyor ki : «Hakikaten şimdiye kadar Hü
kümet enerjik hareket etmedi, demek ki, Hü
kümetin 'bu daveti üzerinde toplanmalıyız.» 
Nedir bu toplanacağıımrz şey? Beyanında sara
hat yok. Onun için grup olarak tezahürat gös
tereceğinize müsaade ederseniz beni soğukkan
lılıkla ve bir neticeye varabilmek gayesiyle 
ortaya koyduğum fikirlerimi hüsnüniyetle te
lâkki ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de halkın oy -
meseleleri dahi münakaşa ediliyor 'zaman za
man. Halbuki bütün 1946 dan beriki siyasi mü
cadeleler göstermiştir ki; halk oy verirken 
hata etmiyor, oy alan bizler hata ediyoruz. O 
halde bu gerçek üzermde de durup, hakikat
lerin deşilmesi için birbirimizi uyandıracak bir 
müzakereye girişilmesi lâzım. 
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Örneği başka memleketlerden aramak zaru- I 

retinde de değiliz. 'Birinci Büyük Millet Mec
lisi, demin okuduğum bu iki dâvayı ıgaye edin
di ve muvaffak oldu. Biz eğer Türk Anayasa
sına - ki bu Anayasaya kolayca vâsıl olımadık, 
büyük fedakârlıkla vâsıl olduk. Kurucu Mec
lis tarafından 'hazırlanmış halkın oyuna in
tikal etti - böyle bir Anayasaya kavuştuktan 
sonra da kemaliyle insan hakları teminat altı
na alınmamıştır, yine memlekette rejim buh
ranı hâsıl olması inançsızlık ve karaktersizlik j 
gibi bir buhran meydana getirir. Bunu ortaya i 
koyalım arkadaşlarım, ortaya.., | 

İşte sayım vatandaşlarım... (Gülüşmeler, al
kışlar) Mamafih şunu söyliyeyim ki, eğer va- I 
tandaşlara hitabetseydim, bu sözlerim sizlerin 
siyasi ve partizan zihniyetlerinizden daha ay
dınlık bir 'hava yaratırdı. Bunu da Iben size 
söyliyeyim. (Alkışlar) t 

işte sayın milletvekilleri, yeminli vazifeli- I 
ler; takririmin kabulünü sizlerden rica ediyo
rum. Böyle bir müzakerenin açılmasında.mem
leket için katî zaruret ve fayda vardır. Tak
dir elbette siz sayın milletvekillerinindir. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan ve soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet' Partisi Meclis Grupu 
adına Sfeym Muhiddin Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Hükümet. 
erkânı ve Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
(Yurtta sulh, cihanda sulh) parolasiyle iç siya
set ımevzularımızda bir 'genel görüşme açılma
sını teklif eden Sayın Ahmet TahtakıİTç'ın bu 
teklifini parti grupu adına (heyecanla karşıla
dık. 

Tahtında müstedir büyük mânalar bulunan 
bu genel görüşme teklifinin nereden ilham al
dığı elbette ki yüksek.malûmunuzdur. Partimi
ze tevcih edilmiş ve Türk efkârı umumiyesinin 
gözü önünde cereyan etmiş, ağır ve acı hâdise
den, tecavüzleri ne tarife, ne tafsile lüzum gör
müyoruz. Kanaatımızca yalnız bize değil, re
jimi teşkil eden ve Vekilleriyle Büyük Millet 
Meclisinde milleti . temsil eden ve Anayasa te
minatı -altında bütün partilerin mânevi şahsiye
tine tevcih edilen bu ağır darbe, bilmem tari- I 
himizde nasıl ve ne şekilde kaydedilecektir? I 

Müteessiriz, ımuztaribiz-, fakat asla nevmit | 
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değiliz ve yılmadıik, yılmıyacağız. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Hâdiseler karşısında mesul Hükümetin tutu
mu da ortadadır. Bu hali de tavsife lüzum görmü
yoruz. Bundan dolayı Büyük Mecliste (Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh) paralosı ile iç> siyaset mese
leleri konuşma mehhumu içinde, bir genel görüş
me açılması katî zaruretine inanmakla beraber, 
bu şartlar altında hiçbir fayda sağla namıyacağı-
na, ve bir netice vermiyeceğine inanıyoruz. Bunu 
da Büyük Meclise lıitabederek millet huzurunda 
ağır bir darbe ile, büyük haksızlığa uğramış ve 
bugün kanun himayesi dışında bırakılmış bir siya
si müessese olarak şikâyet sesimizi tarihe tesbit-
le iktifa ediyoruz. 

İyi günlerin gelmesi ümidiyle huzurunuzdan 
ayrılırım. (Soldan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın Osman Bölükbaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 

Ciddî bir rejim buhranı geçirmekteyiz. Ana
yasanın gölgesinde onun meşru temeli yıkılmak 
istenmektedir. 

Diğer taraftan gayrimesul kütlelerin icrayı 
hükümet ettiği ve mütearifelerin tatbik edilmedi
ği talihsiz bir memleket manzarası arz etmekte
yiz. 

Kanunları tek taraflı tatbik ettiğini veya hiç 
etmediğini Meclis huzurunda ifade edecek kadar 
mesuliyet duygusunun dışına çıkmış sözde tecrü
be peşinde bir hükümet var ve bugünkü nizamın 
meşru temeli olan 27 Mayıs. İhtilâlini ret ve inkâr 
eden intikamcı tahrik ve cereyanların yurt sathı
nı kaplıyan maddi ve mânevi tahribatı ve tehlike
leri ile karşı karşıyayız. 

Yarım tedbirlerle ve birtakım geçici sindirme 
hareketleri ile bu yara tedavi edilemez. Yaraya 
Yüksek Meclis neşter vurmalı, herkesin mesuli
yeti millet önünde tesbit ve teşhir edilmelidir. Or
taya konacak hakikatlerin emrettiği bütün meşru 
tedbirler alınmalıdır. Ciddî bir tedavi yoluna gi
dilmediği takdirde, ileride daha vahim buhranlar
la karşılaşmak mukadder gözükmektedir. 

Burada cesaret mümayişleri yapmakta, «yı-
kılmıyacağız» sözünü söylemekte hiçbir fayda 
yoktur. Bize düşen vazife bu rejimin memlekette 
yıkılmamasım temin etmektir. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 
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Bu görüş, ve kanaate sahip bulunan Millet Par

tisi Meclis Grupu genel görüşme açılmasını zaruri 
bulmaktadır, takririn kabulünü sizden istirham 
etmektedir. (Alkışlar) 

. BAŞKAN"— C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Ahmet Oğuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET 
OĞUZ (îstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Ana
yasa rejimi karşısında, memleketin iç bünyesinde 
cereyan eden hâdiselerin masa üzerine getirilme
si ve siz Büyük Türk Milletinin mümessilleri hu
zurunda açıkça konuşulması zarureti, bir emrivaki 
halini almıştır. 

Son bir yıldan beri kademeli bir şekilde bazan 
üzücü, bazan bizleri ye'se sevkeden hâdiseler kar
şısında tutumumuz gereği kadar ciddî olmadığı 
için tekerrürüne mahal verilmekte ve biz millet 
olarak, onun mümessilleri Büyük Meclis olarak bu 
işin asıl kökünün, asıl icaplarının ne olduğunu 
anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Son hâdiselerin hepimiz üzerinde bıraktığı 
derin ve üzücü tesiri yanında, memleket çapında 
fiilen, hukukan birçok suçlar işlenmiş, mal, can 
emniyeti haleldar edilmiş ve yeni devrin, nizamın 
Anayasası karşısında Türk milletine ınaletmek is
tediğimiz rejimin kökü âdeta yerinden oynatılmış 
vaziyettedir. Buna çare bulmak, buna istikamet 
vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazife
sidir. Bunun menşelerini tesbit etmek zorundayız. 
Bunu külleyemeyiz. Derdin kökünü el birliği ile 
meydana çıkarıp yine beraberce ledavi etmek zo
rundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet Başkanı
nın birkaç gün evvel Yüksek Meclis huzurunda 
beyan ettikleri sözler, bu işin üzerine bizim cid
den bir kat daha dikkat ve titizlikle durmamızı 
da icabettirecek mahiyettedir. Bu itibarla Türki
ye'de demokratik bir sistemin tatbiki için gereken 
ve bundan çok evvel alman tedbirler göz önünde 
tutulursa hakiki bir demokratik sistemin gelişme
sine müncer olmak için bir intikal devresinin za
ruretlerini kabul edip imza edip de Türk milleti
nin karşısına çıkan parti başkanları Büyük Mec
liste bu derdin nereden geldiğini Türk milletinin 
huzuruna sermek zorundadırlar. Bir intikâl dev
resinin gerektirdiği bâzı icaplar varsa ki, buna 
kanaat getirilerek bu Meclisin çatısı altına gelin
miştir. - Onları açıkça konuşup elbirliği ik isti
kamet vermek, elbirliği ile güdüm yoluna gitmek 
zarureti vardır. Elbette intikâl devresinin gerek-
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tirdiği birtakım icapları bir tarafa atıp d a yüz
lerce yıl bu rejimin icaplarına ayak uyduran mil
letlerle aynı iddia ve taleplerde bulunmamıza im
kân yoktur. Şu halde, muhterem arkadaşlarım, 
ortada zaruret ve icaplar varsa, bu zaruret ve 
icaplar muayyen kişilerin, muayyen zümrelerin 
stratejilerinin içine alan bir faaliyet şeklinde or
taya atılmamalı, hepsinin beraberce ele alındığı 
bir istikamete yöneltilmelidir. 

Bir cismin, bir varlığın bir nüvesi bir çekirde
ği vardır. O cisimde, o varlıkta bir hastalık müşa
hede edebilirsiniz;, onun cevherine, onun atomuna 
el atıp da bunun sebebini, mJikrobunu tesbit ede
mezsiniz araz üzerinde yapacağınız tedavi geçici
dir, yine tepecektir, kökü neticeler verecektir ar
kadaşlar. 

Şu noktayı daha sarahata getirmek arzusunda
yım : Türkiye'de demokratik rejimin gelişmesi, bi
zim namus borcumuzdur, bizim ahlâk borcumuz
dur. vatandaşı iğfal etmeden, vatandaşı kandır-

. madan, vatandaşa yalan söylemeden gerçekleri 
onun önüne sermek zorundayız. (Alkışlar) 

Şu halde bir demokratik nizamı tesis eder
ken bir intikal devresinin icaplarını kabul edip 
de buraya teşrif eden Büyük Meclisin muhterem 
azaları, bunun icaplarını sağa, sola çekemezsi
niz. 

Diğer taraftan bu topluluğun, bu mümessille
rin arasında şu grup bu grup, şu şahıs bu şahıs, 
hepsini içine alan bir stratejik plânın içinde 
diğerlerini de sağa, sola inhiraf ettirip onların 
sırtından da politika yapmak imkânına sahib-
olunmamalıdır. 

Bununla demek istediğim şudur ki, arkadaş
lar, memleketin iç politikasına taallûk eden bu 
bahiste Hükümet hatalarını açıkça konuşmak
tan çekinmemelidir. Biz, açıkça bildiğimiz ve 
gördüğümüz şeyleri açıkça ortaya koymaktan 
çekinmemeliyiz. Demokratik rejim, büyük çap
lı, yüksek vasıflı, yüksek ahlâka dayanan in
sanların, ekiplerin eseridir, eseri olmalıdır. 
Bu vasıflan taşımıyanlar, bu memleketi yok 
ederler. Bunu ortaya koymak zorundayız. Al
datma denilen o lâin primitif cemiyetlerin si
lâhını bırakmak lâzım gelir; tahriki bırakmak 
lâzım gelir. Arka kapıdan plânlarımızı, strate
jik oyunlarla bu milleti sağa, sola, bilgisizlik 
içinde yok etmek istiyenler, şahsi gayiz, kinler 
peşinde koşmak istiyenler bu sevdalarından vaz
geçmelidirler. (Bravo sesleri, alkışlar) Daha 
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bizim vaktimiz yoktur, arkadaşlar. Biz bunu 
bir sene zarfında tahakkuk ettiremezsek bu 
memleketin akıbeti sandığımızdan çak daha fe
na istikametlere gidecektir. İşlerin bu istika
mette seyri karşısında, burada ne kadar dura-' 
cağına dair kendimde kudret hissedememekte-
yim. Şu halde bu mesele açıkça konuşulmalı, 
Türk Milletinin efkârı önünde bu Meclise gi
rişte parti Genel Başkanlarının gösterdikleri 
anlayış ve hava içinde gerekirse bu memleke
te yeni bir istikamet verecek millî birlik, tümü
nü içine alan bir koalisyona ve fakat yalnız 
memleketin derdine ve istikametine doğru yü
rüyecek bir grupu başa getirmek zorundayız. 
Hepinizden rica ederiz. 

Bu samimî arzularınızı ve görüşlerimizi Türk 
Milleti huzurunda dile getiriniz. 

Hatırlarsınız bir müddet evvel bu Mecliste 
bu mevzuu dile getirmek için gizli bir umumi 
toplantı da, bir genel görüşme de yaptık. Fakat 
maalesef, gizli olduğu için midir, söylenecek 
söz olmadığı için midir nedir, netice alamadık 
ama ben Yüksek Meclisten rica ediyorum, bu 
genel görüşmeyi açalım. Hükümet hatası ile 
sevabı ile. ve biz de bildiklerimizle bu rejimin 
çıkış noktasını elbirliği ile Türk Milletinin hu
zurunda açıkça ortaya koyalım. Yapıcı bir 
zihniyetle ortaya koyalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
* BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

pu adına Sayın İbrahim öktem. 
C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK

TEM (Bursa) — Çok muhterem arkadaşlarını, 
Sayın Ahmet Tahtakılıç'm son olaylar hakkın
da bir genel görüşme açılması üzerindeki takri
rini günün şartları içerisinde, Meclisin yüksek 
murakabesini ilgilendiren bir konu olarak dik
katle ele almış bulunuyoruz. Meclisin icra orga
nını denetlemesi ve memleket meselelerine isti
kamet çizmesi, onun en mukaddes yetkisidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi bu yetkinin kullanıl
masında kendine düşen vazifeleri yapmayı şeref 
sayar. Hele bir iktidar grupu olarak bu vazi
feyi bütün şümulü ile kavramış bulunmaktadır. 
Hükümetin, Meclis lüzum, gördükçe, Meclis kar
şısında hesap vermesi, onun sorumluluğu icabı
dır. 

Son'olayların vehametini inkâr etmek müm
kün .değildir. Bu olaylar 27 Mayıs devrimi ile 
yönelmiş bulunduğumuz gerçek demokrasi gay-
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retlerimizi engelliyen, hattâ tahribeden bir te
sire sahibolmuştur. Yüksek Meclisinizin daya
nağı olan 27 Mayıs Devrimini ve onun Anaya
sasını korumakla kendi meşruluğunu korumak 
yolunda olduğu inancımız mutlaktır. (Orta sı
ralardan, alkışlar.) 

Yalnız, bir üzüntümü ifade etmeye kendimi 
mecbur sayıyorum. Sayın Adalet Partisi Sözcü
sü arkadaşımız konuşmasında bir imada bulun
dular. Adalet Partisi yıkılmadı ve yıkılmıya-
cak, dediler. Adalet Partili arkadaşlarıma şu
nu temin etmek isterim: Cumhuriyet Halk Par
tisi, bütün demokratik kuvvetlerin, kendilerini 
programlarına, amaçlarına sadık kaldıkları 
müddet zarfında, yıkılmalarını arzu eden bir 
görüşe sahip değildir. Bilâkis Türkiye'de var
mak istediğimiz hedefe, bütün siyasi teşekkülle
rin, Anayasanın aydınlattığı, Anayasanın iltiha
kına lüzum gördüğü âmir hükümleri, müştere
ken savunmak göreviyle karşı karşıya bulun
dukları inancı içindeyiz. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Biz Adalet Partisinin zedelenmesini, demok
ratik gayretlerimizin zedelenmesi sayarız. El
verir ki, bu gayretlerimizde samimiyetimizi her 
an ispat edelim ve her an vazifemizin ağırlığını 
tam mânasiyle kavrıyan bir tutumun içinde bu
lunalım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun bütün 
temennisi, açılmasını can ve yürekten arzu-etti
ğimiz genel görüşmeden, bu vahim olaylardan 
Büyük Meclisi teşkil eden bütün grupların al
ması lâzımgelen dersi alarak, daha ümitli bir 
istikbale, yönelmemizi mümkün kılacak ciddî 
tedbirleri el birliği ile bulalım. Bu inançla bu 
genel görüşmenin açılmasını biz de uygun mü
talâa ediyoruz. Saygı ile... (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz }&ti-
yenL. Buyurun Yeni Türkiye Partisi Gurupu 
adına Esat Kemal Aybar. 

YENİ TÜKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Çok muh
terem arkadaşlar, 

Cidden 4 - 5 günden beri demokratik sistemi 
tahdit eden vahim olaylar cereyan etmigtir. 
Bu olaylar karşısında bir memleket çocuğu ola
rak, ıbir. vatansever olarak müteessir olmama
ğa imkân yoktur. Bu olaylar, Parlâmento re
jimini ve Hükümetin de itibarını önüne- katmak
tadır. 
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Sayın Ahmet Tahtakılıç tarafından bir genel 

görüşme açılması talebi ileri sürülmüştür. Bu 
talep gayet yerindedir. Çünkü açılacak ıgenel 
görüşme ile bu (hale sebep olanların faaliyetleri-
rain, çalışma tarzlarının, güttükleri ıgayenin 
açıkça meydana çıkarılması icabetmektedir. 
(Bravo sesleri alkışlar) 

Bugün bu 'hâdiseleri doğuran seJbepler, 5 - 6 
gün evvel cereyan etmiş basit !bir 'hâdise değil
dir. Kökü aylara varan, yıllara varan yeraltı 
faaliyetinin bir neticesidir, muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

Bu defa da «Hükümet vazifesini yapmıyor, 
Hükümet müdahale etmiyor;» diye Hükümetin 
itibarı zedelenmek; istenmektedir. (Bütün bu 
hâdiseler genel görüşmede tavazzuh edecek
tir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Örupu bu hâ
diselere sebep (olan olayları ve kendi kanaatla-
rmı genel görüşme sırasında elbette ifade ede
cektir. Bu sebeple biz .genel görüşmenin açıl
masını arzu ediyoruz, hürmetlerimle. (Orta
dan ve sağdan, alkışlar) 

'BAŞKAN — Parti G-rupları adına konuşma 
'bitmiştir. Söz sırası Hükümetindir. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) Muhterem arkaı-
daşlar, iç politika üzerinde bir genel görüşme 
teklifi "Vardır. Bu genel görüşme teklifini Hü
kümet olarak kabul ediyoruz. Bir genel gö
rüşmede son olayların ve iç politikada hepimizi 
muztarip eden açık ve kapalı tertiplerin mey
dana çıkarılmasında yalnız fayda vardır. O da 
içinde görüşülürken konuşulan şeylerle, konuş- J 
ma aleniyete /vurulduğu zaman konuşulan nok- I 
italar arasında temelinden fark oluyor. (Ortadan I 
alkışlar) 

İki ığün evvel Sayın Oümüşpala ve etrafın
daki bir heyetle odamda 'gece yarısında yaptı
ğımız konuşmamızla, 'bugün Adalet Partisi Sa
yın .Sözcüsünün konuşmaları arasında temel ay
rılık (gördüm. (Ortadan bravo sesleri ve alkış
lar) İBu ayrılıklar; konuşma tarzının tabiatın
dan gelebilir. Oda içinde 'hususi olarak konuş
manın karakteri ve usulleri başkadır. Meclis 
kürsüsünden parti adına yapılan (konuşmanın 
•karakteri başkadır, denebilir. Ama, anlıyorum 
ki, farklar ne olursa olsun, bir genel görüşmede 
her meselenin etrafı ile açıklanmasında yalnız 
fayda olacaktır. Bugün memnuniyetle gördü-
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ğüım, bütün partilerin, genel görüşmede memle
ketin iç durumunu ilgilendiren meseleleri .açık
ça ortaya koyup, siyasi hayatımızı huzura götü
recek bir istikameti el biriliği ile bulma ıgayreti 
içinde olduklarıdır. 

Eğer ıbütün bu konuşmalardan sonra memle
ketin siyasi hayatını el birliği ile huzura götü
recek bir çareyi bulabilirsek bütün çekilmiş 
olan zahmetler beyhude ıgitmemiş olacaktır. 
Şimdiye kadar olan tecrübelerimiz, konuştuk, 
protokoller imza ettik, sözler verdik; fakat 3 
ıgün, 5 .gün kısa bir süre bir durgunluk olup 
olmadığı tahmin edilemez, ondan sonra kesif 
bir surette menfi istikamette siyasi faaliyetler 
kükremiş, yürümüştür. Bu böyle devam edemez. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) Mutlaka siyasi 
(hayatımız, bu Mecliste vazife :alımakla şerefli 
otlan (bütün siyasi partiler tarafından müşterek 
mesuliyet anlayışı içinde bir selâmet istikame
tine teveccüh etmelidir. 

Dilerim iki, genel görüşmemiz' Iböyle bir müs
pet neticeye varsın. 

Büyük Meclisten istirhamım; 'genel ıgörüş-
me açılmasını kabul buyursun ve 5 Nisan Cuma 
günü bu genel görüşmenin açılması takarrür 
etsin. Hürmetler ederim arkadaşlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde 
Anayasanın (gösterdiği adedde kimse ve şahıs
lar konuşmuşlardır. Şimdi önergeyi tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk Milletine mal olmuş «yurtta sulh, ci

handa sulh» insanlık ve medeniyet görüşü ve 
Anayasa rejimi karşısında memleketin iç po
litikası üzerinde umumi görüşme açılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN —. önerlgeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve ıgündeme alınmıştır. 

Ancak, ıgününü tesbit etmek için Yüksek 
Heyet bir karar daha alma durumundadır. Hü-
ıkünıetin mütalâası nedir? İki günden evvel... 
(«5 Nisan» sesleri) 

5 Nisan gününü ıgörüşme (günü olarak kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 5 Nİ-
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san günü önergenin geneli görüşülmesi yapıla
caktır. («saat 10 olsun» sesleri; «olma®» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, 5 Nisan günkü Bir
leşimde görüşülecektir. 

3. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
kadostroya müstenidolmıyan tapu kayıtlarından 
hukuki kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi
yle dair kanun teklifinin, Tapulama Kanunu ta
sarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 16.1.1963 
tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonda görüşülmesine dair iç
işleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/467. 
3/531) 

'BAŞKAN — Teskereyi >okutuyoruını. 
iMuhterem 'arkadaşlar, lütfen sükûneti unu-

"ıhafaza edelim. Müzakerelere devamı ediyoruz. 
Ayakta. olan arkadaşlar lütfen otursunlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Erzurum Milletvekili Taksin Telli'nin, k'a-

dıosıtraya müsiteriido'lmıyan tapu kayıltlarından 
ıhukulki kıymetini (kaybetmiş 'olanların tasfiye
sine dair <olan ikan un 'teklifi komisyonum üızd a 
görüşüldü: 

'Müzakere 'mevzuu tekliflinde, Tapulam'a ka
nunu tasarısını görüşmek üzere Kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli '31 nci .Birleşiminde ku
rulması kalbul edilen Geçici Komlisylonda görü
şülmesi, 'kanun yapma tekniği bakımından da-
Iha uytgun olacağı 'mütalâa edilmiş ve ımevzuu-
balhis teklifin, içtüzüğün 27 nci maddesi gere
ğince', mezkûr Geçici Komisyona havale ıbuyu-
rulımak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar 'verilmiş olduğunu saygılarımla arz ede-
rim. 

telisleri Komlısyonul Başkanı 
Kırklareli 

M'öhmiet Alâcddin Eriş 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Ka.bul edenler... Etımiyenleı\.. Kabul 
edilmişfir. 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Harçlar kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 1.2. 1963 tarihli 38 nci 
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Birleşiminde kurulması kabul edilen 'Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Komisyonu 
raporu (2/305) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

Yükseik [Başkanlığa 
'Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak 

ve iki arkadaşının, 5'887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1215 nci ımalddesini değiştiren 6765 sayı
lı Kanuna, bir 'fıkra eklenımesİne dair kanun 
'teklifi, komisyonumuzun 20 . 3 . 1963 tarihin-
de yaptığı oturumunda görüşüldü: 

Müzakereye iştirak etmiş <olıan M'aliye Ba
kanlığı .temsilçisinin de isteğine uyularak, bu 
konu ile iligliili Hükümet tasarısını Igörüşmelkte 
olan Geçildi Komisyonda ıtevttuiden rüiyeti iıcato-
edeceği /mütalâaları yerinde ıgörülerek bu ka
nun teklifinin mezkûr Geçici Komisyona tev
diine karar verildi. 

Geçici Komisyona Ih'avale 'buyurulımlak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu! Başkanı Kâtip 

'Denizli m İzmir 
Hüdaa Ora] Musltafa Uyar 
Artvin Çoruım 

'Saffet iEıminaığaıoğlu Abdurrahıman Güler 
ılçel İstanbul 

Mazkar Arıikan Salbril Vardarlı 
Kayseri . Kayseri 

Abdüllhailiim Araş Melbmelt Göker 

BAŞKAN — Komisyon raporundaki teklifi 
loylarınıza sunuyorum.. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. (M. Meclisi 1/194, 3/532) 

BAŞKAN — Tezkereyi 'Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlar Kurulunca haızırlanıp 7 . 5 . 19'62 

gün ve 71/1T5(7-1^24 sayı ile Büyük Mflet 
Meclisine sevk 'edilip, 9 . 5 . 1962 tarihinde 
Kbımisyonuımuza havale edilen; 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
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'Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât 'kanunu' tasarısı 
ile İiligili ıgörülerek ımezkûr kanun tasarısı ka-
munl'aşıncaya 'kadar müzakeresi tehir edilmiştir. 

1962 ıbütçe yılı d'a sona 'ermiş bulunduğun
dan, gereği yapılmak üzere, Yüksek IRa§lkamlı-
ğa saygı ile sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip İmal 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulur. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (M. Mec
lisi 1/198, 3/533) 

(BASK'AN — 'Tezkereyi 'okutuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Balkanlar Kurulunca 'hazırlaınıp !22 . w , 19'6'2 

gün ve 71/1743-1618 sayı ile Büyük Millet 
Meclisine ısevk edilip 24 . 5 . 1962 taııifti'inde 
Koımlsy onumuz a 'havale edilen; 

(fıstanlbull Teknik Üniversitesi 1062 yılı Büt
çe Kanuna 'bağlı (A / l ) , '(A/2), ('D) -ve (IB) 'işa
retli cetvellerinde değişiklik yapılması haklkım-ı 
d alici kanun tasarısı; 

1062 bütçe yılı sona, ermiş Ibuhınduğundan, 
gereği yapılmak üzere iadeten saygı ile Yük
sek (Başkanlığa sunulur'. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip înal 

'BAŞKAN — Ittılaınıza sunulur. 

7. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (M. Meclisi 1/217, 3/534) 

BAŞKAN — 'Tezkereyi olkutuyo'nım. 

Yüksek (Başkanlığa 
(Bakanlar 'Kurulunca Ihazırlanıp 16 . 7 . 1962 

•grün ve 71-1800/2298 sayı ile Büyük ıMilllelt Mec
lisine sevk edilip, 3 . 0 . 1902 tarilhinde Komıis-
yonumuza, Ihavaile edile.n; 

19'62 yılı Bütçe Kanununa 'ağlı (A/1) işa
retli cetvelin Başkanlık bölümünde değişiklik 
yapılması 'hakkındaki kanun tasarısının 2 nei 
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yürürlük ımaddesindeki mukime göre ayrıca 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen (Türkiye 
Bilimsel ve Tdknİk Araştırma Kurumu) kurul-
ması hakkındaki 'kanun tasarısı İkam unla şınea-
ya kadar müzakeresi telliir edilmiştir; 

Mezkûr kanun tasarısı kanuniyet kesbetmedi-
ği ve 196'2 'bütçe yılı da sona ermiş .bulunduğun
dan gereği yapılmak üzere iadeten Yükselt 
Başkanlığa saygı ille sunulur. 

(Karana Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip înal 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (M. Meclisi 1/221, 3/535) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorınm. 

Yüikselk Başkanlığa 
Bakanlar Kurulunca hazırlanıp 13 . 6 . 1962 

gün ve 71/1774 - 1867 sayı ile Büyük Millet Mec
lisine sevk edilip 15 . 6 . 1962 tarihinde komis
yonumuza havale edilen; 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(L) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı; bu kanun ile ilgili olarak 
Bakanlar Kurulunca Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmiş bulunan (Pratisyen Hekimlik) ka
nunu tasarısı, kanunlaşmeaya kadar müzakeresi 
tehir edilmiştir; 

Mezkûr kanun tasarısı kanuniyet kcsbetmedi-
ği ve 1962 Bütçe yılı da sona ermiş bulunduğun
dan, gereği yapılmak üzere iadeten, Yüksele Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

9. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağU (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (M. Meclisi 1/253, 3/536) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Yüiksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunca hazırlanıp 11 . G . 1962 
gün ve 71/1764 - 181ı8 sayı ile Büyük Millet Mec
lisine sevk edilip, 13 . 6 . 1962 tarihinde komis
yonumuza havale edilen; 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işa
retli cetvelin Başbakanlık kısmında değişiklik 
yapılması hakkımdaki kanun tasarısı; tasarıdaki 
hükümlerle ilgili ve Büyük Millet Meclisinde 
hali müzakerede bulunan Devlet Personel Daire
si hakkındaki kanun tasarısı kanunlaşınca ya ka
dar, müzakeresi tehir edilmiştir; 

Mezkûr kanun tasarısı kanuniye t kesbetmedi-
ği ve 1962 Bütçe yılı da sona ermiş bulunduğun
dan, gereği yapılmak üzere iadeten, Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip înal 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

İO. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun, Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının, havale edilmiş olduğu Maliye, Bayındır
lık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/426, 4/189) 

BAŞKAN — ıSöz mü istiyorsunuz?.. Buyu
run efendim. 
- SAİLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 

YUSUF AZÎZOÖLU (Diyarbakır) — Muhterem 
milletvekilleri; 1963 yılı çalışmaları içersinde 
memleketimizin bâzı bölgelerinde sağlığın sosyal
leştirilmesi istika m etinde çalışmalarımız olduğu 
malûmdur. Bu maksatla, 1963 yılı bütçesine 
konulmuş 'olan 26 milyon liralık inşaat tahsisle
rinin süratle yürütülmesi, inşaatta bir kolay
lık ve çalbulklmk temini maksadı ile hazırlanmış 
bulunduğumuz bir kanun tasarısı T. B. M. M 
ne gelmiştir. Yalnız, malûmunuz olduğu üzere, 
inşaat yapılacak mıntakalarda, mevsimin mü
saadesi, imkânları ve zamanı çok kıt olduğu 
içim hu kanun süratle çıkması ve tatbika kon
ması icabetmektedir. Bu itibarla bir geçici ko
misyon teşkili hususundaki teklifimizin kabu
lünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Yükse'k Başkanlığa 

Sağlık hizmetlerinim sosyalleştirilmesi 'hak
kındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Maliye, Bayındırlık, Sağlık,ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyolarmdan 3 er 
üye alınmak suretiyle teşkil olunacak Geçici 
Komisyonda [görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

ıSağlık ive ıSosyal 
Yardım Balkanı 
Yusuf Azizoğlu 

BAŞKAN —• Okuman önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sunuşlar kısmında bir önerge daha var oku
tuyorum. 

11. — C.H.P., A.P., C.K.M.P. Grup Baş-
kanveklilerinin, Sendika Kanunlariyle Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının günde
me alınarak. görüşülmesi hakkındaki önergesi 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Bursa Milletvekili İbrahim öktenı ile üç ar

kadaşının, Sendikalar kanunu teklifi ile Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarı
sını incelemek üzere Anayasa, Adalet ve Ça
lışma komisyonlarınca kendi üyeleri arasından 
seçilecek bir geçici komisyonun kurulması ve 
bu komisyonun çalışmalarını bitii'ımesinden son
ra bahis konusu teklif ile tasarının sadece ak
çalı nitelikteki maddelerinin Bütçe Komisyo
nunda incelenmesi yolundaki mezkûr kanun 
teklifi sahipleri ile Çalışma Bakanının vermiş 
oldukları önergelerin, Yüce Meclis Genel Ku
rulunun 1 nci toplantı yılının 7 Eylül 1962 gün
kü 113 ncü Birleşiminde kabul olunduğu; top
lantı yılınım sona ermesi dolayısiyle söz konu
su Geçici Komisyonun aynı esaslar dairesinde 
2 nci toplantı yılının 12 Kasım 1962 günkü 4 ncü 
Birleşiminde yeniden kurulduğu; ve nihayet, 
Hükümet tarafından sevk edilen İşçi ve îş Ve
ren Sendikaları kanunu tasarısının da, pek 

• tabiî olarak mezkûr Sendikalar kanunu teklifi 
ile birleştirilerek ve binaenaleyh, aynı şartlarla 
müzakere edilmek üzere, bu Geçici Komisyona 
havale edilmesinin Çalışıma Bakanının bir öner
gesi üzerime 2 nci toplantı yılının 28 Ocak 1963 
günkü 36 nci Birleşiminde kabul edildiği yük
sek malûmlarıdır. 
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Hal böyle iken, 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 

sayılı Kanun gereğince Bütçe Komisyonunun 
yerini almış olan Plân Komisyonu, mezkûr 
teklif ile tasarıların tamamını görüşme kara
rını, bu teklif ile tasarıların yürürlükteki 
uzun vadeli plânla ilgili oluşu mülâhazasına 
binaen almış 'bulunmaktadır. 

Yukarda zikri geçen 77 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 2 nci ibendinin 1 nci fıkrası, Plân 
Komisyon unun, aynı maddenin 3 ncü bendinde 
yazılı görevleri ifa edebilmesi için lüzumlu, olan 
şartı belirtmektedir; bu da kanun tasarısı ve
ya teklifinin evvel emirde Plân Komisyonuna 
havale edilmiş olması şartıdır. Aynı hüküm, 
bu havalenin (Başkanlıkça re'sen veya Hüküme
tin talebi üzerine veyalhut bizzat Genel Kurul 
tarafından yapılabileceğini helirtım ektedir. 

Bu havale, bahis konusu 77 sayılı (Kanunun 
bu hükmü [hakkında Yüce Mecliste pek yerinde 
olarak teessüs etmiş 'bulunan teamüle göre, ka
nun teklifi veya tasarısının sevk edildiği sıra
da yapılmış olmak lâzımdır. İçtüzük «gereğince, 
'toplantı yıllının sona ermesi dolayısiyle bu ha
valelerin yeniden kurulacak kiomisyonlara ye
niden yapılması da müteameldir. İşte, Ibu esas
lara uygun olarak, bahis konusu kanun teklifi 
ile kanun tasarıları Ihaldkmda Yüce Meclisin Ge
nel Kurulu, söz konusu 77 sayılı Kanun 18 
Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe girdikten 'önce 
ve sonra, havale işlemlerini yukarda belirtildiği 
şekilde yapmış bulunmaktadır. Genel Kurulun 
bu kararlarının "Başkanlığı, Hükümeti ve ko
misyonları /bağladığı ve Ibu 'havale işlemlerinin 
harfiyen uygulanması gerektiği aşikârdır. 

Kaldı ki, Plân Komisyonunun söz konusu 
77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü 
Ibendi gereğince, kanun teklifi veya tasarısının 
yürürlükteki uzun vâideli plâna uygunluğunun 
incelemesini yapabilmesi için, yukarda izaıh 
edildiği şekilde, kanun teklifi veya tasarısının 
evvelemirde kendisine 'havale edilmesi gerekti
ği ve böyle ıbir havale yapılmamış olup, havale, 
mezkûr komisyonun, zikri geçen kanun teklifi 
ile kanun tasarılarının sadece akçalı maddele
rini incelemesi tarzında ve aynı 77 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci ibendinin 3 ncü fık
rasına uygun olarak yapılmış bulunduğuna 
göre, bu havale işleminde mevcut usuli kaidelere 
aykırılık olduğu asla ileri sürülemez. 
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Durum ıbu olduğuna göre, Plân Komisyonu

nun Geçici Komisyondan çıkmış olan iki met
nin sadece kamu gelirlerini azaltıcı nitelikte 
olan maddeleri üzerinde durması (gerekmekte
dir. 

Yukardaki izahatımız muvacehesinde, altı 
buçuk aydan heri 'bir ihtisas komisyonunda 
Anayasa ve plânla ilgili veçheleri dâhil, enine 
boyuna incelenmiş olan «Sendikalar Kanunu ile 
Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunları
na dair geçici komisyon raporlarının ıbir an ön
ce Genel Kurul gündemine alınarak 'çıkarılması, 
kamu düzeninin korunması ve büyük işçi kütle-
leriyle iş verenler arasındaki münasebetlerin 
Anayasaya uyigım bir tanzime kavuşturulması 
bakımından hüyük önem taşımaktadır. 

Bu itilbarla; 
1. Plân Komisyonunun, Geçici Komisyon 

raporlarına ek metinlerin sadece kamu gelirleri
ni azaltıcı nitelikteki maddelerini .görüşmesi yo
lundaki Genel Kurul 'kararına uymaya Başkan
lıkça davet edilmesinin ve 'bu incelemeyi yap
mak üzere bu komisyonun Başkanlıkça 30 Mart 
1963 günü derlhal toplantıya davet «dilmesinin; 

2. Kaporlarm derhal bastırılarak en geç 31 
Mart 1963 günü milletvekillerine dağıtılması
nın; 

3. ıSiyasi parti gruplarının konuları incele
mek için vakte ımuhtacoldukları da düşünüle
rek, Ibu ımetinler üzerindeki görüşmelerin 8 Ni
san 1963 Pazartesi günü haşlamasının; 

4. Görüşmelerin, resmî tatil günleri hariç, 
aralıksız devam etmesinin, Başkanlık Divanının 
da görüşü tespit edildikten ısonra, Yüce Ge
nel Kurulca karara, bağlanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

C.H.P. Grupu adına 
O.H.P. Grup Başkanvekili 

Mardin 
Vaihap Dizdaroğlu 

C.K.MP. Grupu adına 
O.K.M.P. Grup Başkanıvıeikili 

Kütahya 
Sadreıttin Tosibi 

A.P. Grupu adına 
A.P. Grup Başkanvekili 

izmir 
Ali Naili Erdem 
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BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Orhan 

Apaydın söz istemiştir, 'buyurun. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarını; yüksek huzurunuza intikal ettiri
len ımeselenin esasına 'girişmeden evvel bir usu-
li meselenin halledilmesi lâzımdır. Mclis, çalışma
larını encümenler ve Heyeti Umumiye marife
tiyle yapar. Ve Heyeti Umumiye •şüphesiz ki 
her şeye hâkimdir. Fakat Dahilî Nizamname 
hükümlerine göre ihtisas komisyonlarında tet
kik edilen meseleler hakkında komisyon heyeti 
ıınıumiyeleri ve komisyon riyaset divanları ken
dilerine intikal eden mevzuları halle salahiyet
lidir. Dahilî Nizamnameye göre Meclis Riyaset 
Dîvanı, encümenlerin tabiî reisi olmak, sıf atiyle 
encümenler arasında, çıkan sailâihiyet ihtilâfla
rında da bir rol oynar ve neticede, Riyaset Di
vanı olarak değil, hakemliği Heyeti Umumiyeye 
intikal ettirir. 'Bu da ancak Dahilî Nizamname
nin 28 nci maddesinde mevzuub abistir. Bunun 
dışında Heyeti Umumiyeye intikal ettirilmesi 
ancak Heyeti Umumiyenin muayyen müddet 
za r ında mesaisini bitiraıemesiyle mümkün olur. 
Böyle 'bir vaziyet yoktur. (Sendikalar Kanunu 
ve Grev - Lokavt 'Kanunu, Toplu Sözleşme Ka
nunu geçici bir komisyona havale edilmiş, Ge
çici Komisyon 6,5 ay devam eden bir mesai ile, 
'birtakım değişiklikler yapmış ve raporu tanzim 
ederek Riyasete tevdi etmiştir. Riyasetten de, 
Plân Komisyonuna, plân .bakımından intikal et
tirilmiştir. Plân Komisyonu kendisine intikal 
ottiği tarihten itibaren 'bir hafta zar'finda Sen
dikalar Kanununu plân (muvacehesinde, bilhassa 
ihtisası çerçevesi içinde, tetkik etmiş, tetkikatı-
nı ikmal etmiş ve rapor yazılarak Riyaset Di
vanına tevdi olunmuştur ve Grev - Dokavt Ka
nununu da tetkik etmektedir. 

IBu vaziyet muvacehesinde usulen şu ta'kri-
rin görüşülmesine imkân olmadığı kanaatinde
yiz. Şüphesiz Heyeti Umumiye yine her şeye 
hâkimdir, Heyeti Umumiyenin kararı, muhte
remdir. 

Mulhtercm arkadaşlarım; işin esasına gelin
ce; iSendikalar Kanunu plânın kabulünden ev
vel Yüksek Meclise verilmiş ve bir takrirle ge
çici 'bir komisyon kurulması teklif olunmuştur. 
Bu geçici komisyon kurulımasiyle beraber ak
çalı maddelerin de Bütçe Komisyonunda tetkik 
e,diknesi .aynı teklife dereolunmuştur. Geçici 
Komisyonun teşkilinden sonra Yüksek Meclis 
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77 sayılı uzun vadeli plânın yürürlüğe konması 
ve bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanu
nu kabul buyurmuş ve aynı ızamanda da Plân 
Komisyonunu teşkil etmiştir. Yani demek iste
diğimiz Sendikalar Kanunu Geçici Komisyona 
havale edildiği zaman Plân Komisyonu mevcut 
değildi. Bu komisyon bilâhara kurulımuştur. On
dan sonra uzun vadeli plân Yüksek Meclis ta
rafından bir kararla ıkabul edilmiştir. 77 sayılı 
Kanun hükümlerine göre «Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet iSenatosu Başkanlıkları uzun vade
li plânla ilgili gördükleri tasarı ve teklifleri 
en s'on olarak Plân Komisyonuna havale eder
ler.» Bu âmir bir hükümdür. 

3 ncü maddenin ikinci bendini okudum. 3 
neü maddenin 2 nci bendinin 3 ncü fıkrası, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki Plân 
'Komisyonları bu bendin birinci fıkrasında zik
redilen plân muvacehesinde tetkiki iktiza eden 
kanun tasarı ve tekliflerinden başjka, Bütçe Ko
misyonu sıfatiyle de akçalı maddeler hakkında 
da akçalı mahiyetteki maddeleri hakkında ta
sarrufta bulunur.. Bu 77 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin üç numaralı bendi Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet ıSenatosu Plân Komisyonları, diğer 
komisyonların rapor ve metinlerinde yürürlük
teki uzun vadeli plâna aykırı buldukları husus
ları belirtir ve metni uzun vadeli plâna uylgun 
şekle sokarlar. Bu da âmir bir hükümdür. 

Şimdi mevzuubahis kanunlar Plân Komisyo
nuna havale edilmiştir. Geçici Komisyon rapo
runda ancak akçalı maddelerin. görüşülmesi 
hakkında bir mütalâa bulunmakla beraber, Plân 
Komisyonu bu mütalâa ile bağlı değildir. Her 
şeyden evvel kanun hükmüne tabidir. Kanun 
hükmü de sarihtir ve âmir bir hüküm mahiye
tindedir. Dahilî Nizamname hükümlerinden da
ha farklı bir komisyon teşkil edilmiş ve kanun
la bu komisyonun vazifeleri taayyün etmiştir. 
îşin maddi cephesi bakımından da uzun vadeli 
kalkınma plânında işçi ve iş veren münasebet
leri tanzim olunmuş, bu hususta «prensipler 
vaz'o'lunmuştur. Bu prensipler muvacehesinde 
mezkûr kanun tekliflerinin uzun vadeli plâna 
uygun olup olmadıklarını, hükümlerin uzun va
deli plân karşısındaki durumu, Plân Komisyonu 
tarafından tetkik edilmek şarttır, mecburidir. 
Ve Plân Komisyonu bu kanunun tahmil ettiği 
vazifeyi yerine 'getirmek mecburiyetini göz önü
ne alarak vazifesini ifa etmektedir. iSendikalar 
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Kanunu üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir, di
ğer kanun da tetkik edilmektedir. Halen top
lantı halindedir komisyon. Bu bakımdan, takri
rin usuli bakımdan görüşülmesine cevaz bulun
madığı 'gibi, esas bakımından da kabule şayan 
olmadığı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Geçici Ko

misyon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) -^ Lehte efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamca) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Orhan Apaydm'm izahatiyle birkaç nok
tada mutabık olmanın mümkün olmadığına 
kaanüm. 

Evvelâ kendileri bir «maddi hataya düştüler. 
Buyurdular ki, mevzuubahsolan kanun teklifi, 
İş ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu it aşa
risi, Genel Kurulca 'teşkil edilen Ibir geçici ko
misyona havale edilmiş ve bu Geçici Komisyon
dan sonra Bütçe Komisyonunun sadece akçalı 
maddelerini incelemesi kabul edilmişti. Ancak 
diyorlar kenedileri; Genel Kurulca yapılan bu 
havale 77 sayılı Kanun yürürlüğe gülmesinden 
önce vukubulmuştur. Şu halde bu havale 77 sa
yılı Kanunla keenlemyekûndur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, doğru değildir. 
Geçici Komisyon birinci toplantı yılının 7 Ey
lül 1969 günkü 113 ncü Birleşimde kurulmuş 
ve bu havale böylece yapılmıştır. Daha sonra, 
18 Ekim 1962 günü 77 sayılı Kanun yürürlüğe 
trirmiştir. Ancak, Kasım ayı başında Birinci 
Toplantı yılı sona erip, İkinci Toplantı yılı baş
ladığı için bir Riyaset sunuşu ile diğer geçici 
komisyonlar meyanında bu Geçici Komisyonun 
da yeniden kurulması Genel Kurulca kararlaş
tırılmış, neticede bu Geçici Komisyon Dördüncü 
Birleşimde aynı. şerait altında yeniden kurul
muştur. Binaenaleyh, havale sadece 77 sayılı 
Kanun çıkmadan, önce yapılmış değil, çıkdıktan 
sonra da yapılmıştır. Kaldı ki Hükümetçe sevk 
edilen tşıei ve iş veren sendikaları kanunu ta
sarısı da yine Çalışma Bakanının bir takriri 
üzerine İkinci Toplantı yılının 36 ncı Birleşi
minde yani 77 sayılı Kanunun yürürlüğe gir-
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meşinden çok sonra aynı Geçici Komisyona aynı 
şekilde - pek tabiîdir ki - Sendikalar Kanuniyle 
birleştirilerek mütalâa edilmek - üzere havale 
edilmiştir. 

Şimdi, 77 sayılı Kanunun anlaşılış şekline 
gelince; 77 sayılı Kanun, plânla ilgili bilcümle 
kanun tasarı ve tekliflerinin Plân Komisyonuna 
otomatikman havalesi sistemini getirmiş değil
dir. 77 sayılı Kanun bir tek mecburiyet getir
miştir. Ve bu mecburiyeti yalnız Plân Komis
yonuna değil; Yüce Meclisin kurduğu bütün 
daimî ve geçici komisyonlara yüklemiştir. Şöy
le ki, Ibütün daimî ve geçici komisyonlar elle
rindeki kanun tasarı ve tekliflerinin yürürlük
teki uzun vadeli plâna uygun olup olmadığını 
kontrol etmekle mükelleftir. 

Ne zaman bir kanun tasarı ve teklifi Plân 
Komisyonuna havale edilir? Burada takdiri ve 
•mecburi ilki ayrı şık vardır. 

Mecburi olan şık : Akçalı kanunlar veya 
bâzı maddeleri akçalı nitelikte olan kanunlar 
bu mahiyettedir. Yani eğer bir kanun tasarı
sı veya' teklifi tümü itibariyle veyahut sadece 
belirli maddeleri itibariyle kamu gelirlerini ve
ya giderlerini azaltıcı veya çoğaltıcı bir nitelik
te ise, bu .takdirde Başkanlığın bu tasarı veya 
teklifi yahut onun bu nitelikteki belirli madde
lerini Plân Komisyonuna havale etmesi mecbu
riyeti vardır. 

Diğer kanun tasarı ve teklifleri lüzumlu gö
rüldüğü zaman, 77 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 ııci bendinin 1 inci fıkrası gereğince, 
(başkanlıkça re'sen veya Hükümetin talebi.üzeri
ne veya Genel Kurul tarafından havale edilir. 

Şimdi, Gene Kurul bu havaleyi 3 ncü mad
denin 2 nci bendinin 1 nci fıkrası gereğince de
ğil, fakat aynı 3 ncü maddenin 2 nci bendinin 
3 ncü fıkrası gereğince ve sadece belirli madde
lerin incelenmesi ricasiyle yapmıştır. Genel 
Kurulun iradesi bir kere tekevvün ettikten son
ra Başkanlığın bu havelenin mânasını ve muh
tevasını değiştirme hakkı olamaz. Nitekim, ben 
öyle sanıyorum ki, Başkanlık Plân Komisyonu
na diye havale yaparken Genel Kurulun Plân 
Prosedürü Kanunu çıkmadan önce ve sonra 
yaptığı bu havaleyi değiştirmek maksadiyle 
yapmamıştır. Çünkü, havaleler kanun teklif 
ve tasarıları geldiği zaman yapılır ve burada 
teessüs eden bir teamüle göre, hattâ Hükümet, 
bir kanun teklifi veya tasarısı bir kere Genel 
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Kurula geldikten sonra1 Plân Komisyonuna git
sin dese daihi gitmez. Bu teklifler ve taleplerin 
kanun teklif ve tasarıları geldiği zaman yapıl
ması lâzımdır. Burada da bu 'havale bu şekilde 
yapılmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, kararınız muh
teremdir. Yalnız, takrirde bu .hususun Başkanlık 
Divanınca tezekkür edilmesi ricası var idi Kendi 
.yapmış olduğu .havalenin hangi anlama gelmekte 
•olduğunu Muhterem Başkanlığın açıklamasını is
tirham ederim. Bu, Yüce Heyete ışık tutacak bir 
husus olacaktır. Kararınızın Meclisin bir an evvel 
^îiddî meselelere eğilmesini sağlıyaeak istikamette 
tecelli etmesini, üç grup başkanvekilinin takriri
ne uyarak istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Onat, len-
"te mi, aleyhte mi? 

ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — Aleyhte 
. «fendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, kısaca bir hususu belirtmek için söz al
ınış bulunuyorum. 

Coşkun Kırca arkadaşımız takririnde. Grev 
ve Lokavt kanunu tasarısı ile Sendikalar kanunu 
tasarısının plânla mutabakatı hususu, Gcç'ci Ko
misyonda, enine boyuna incelendi ve neticelendi
rilerek sadece akçalı maddelerin görüşülmeyi için 
Bütçe - Plân Komisyonuna havale edildi. Ben 
kendilerini şu hususla tenvir etmek isterim, maa
lesef, takrirlerinde belirttikleri gibi, Geçici Ko
misyon bunun plânla mutabakatını enine boyuna 
tetkik etmemiştir. 

Plân der ki, (Vergi kanunlarında yapılacak 
tadil ve istisnalar kendi ana kanunlarında yapıl
malıdır.) Hal böyle iken Sendikalar kanunu ta
sarısında vergi muafiyeti, bilhassa Emlâk Vergi
si muafiyeti, Damga Resminden muafiyet gibi hu
suslar vardır. Komisyonumuzda tasarılar tetkik 
edilirken, bu hususlar nazarı dikkati eelbederek 
tashih edilmiş, tayyedilmiş, veyahut başka bir şek
le konulmuştur. 

Bununla arz etmek istediğim şudur • Geçici 
Kemisyonda da bu tasarıların plânla mutabakat 
bakımından, kaldı ki, sendikaların da plânla mu
tabakatı enine boyuna mütalâa edilmek lâzımdır. 
Plânla direkt alâkası vardır. Tasarıların içinde
ki bu vergi muafiyetlerinin dahi kabul buyurdu-
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ğunuz plânla ilgisi vardır ve bunları Geçici Ko
misyonda nazarı itibara alınmamıştır. 

Arkadaşımızın verdiği takrir kabul edildiği 
takdirde Heyeti Umumiyeye bu tasarılar gelecek
tir ve Heyeti Umûmiye bunların ihtiva ettiği ma
lî mevzuat bakımından yeniden Geçici Komisyo
na değil Plân Komisyonuna havalesi mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. Bu itibarla arkadaşımızın takririn 
itibar edilmemesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Orhan Apaydın, aleyhte, buyu
run. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Coşkun Kırca arkadaşım, 77 sa
yılı Kanunu teklif eden arkadaşlarımız arasında
dır. Plân Komisyonunun kurulması o kanunca 
takarrür etmiştir. Bu hükmün de esbabı mucibe-
si; Plân Komisyonuna diğer bütün encümenler
den kendilerine gelen kanun teklif ve tasarılarını 
plân muvacehesinde tetkik edilmekle beraber, bir 
ihtisas komisyonu olarak, plâna aykırı veyahut 
plânın bütünlüğünü bozacak mahiyette kanunun 
teklif ve tasarılarını tetkik etmek ve bunu plâna 
uygun bir sekile sokmakla vazifelidir. Bu esbabı 
mucibe ile, bu ihtisas komisyonu kurulmuştur. 
Şimdi, şu tarihte Geçici Komisyon kurulmuş, şu 
tarihte Plân Komisyonu kurulmuş, usuli mesele
ler şu olmuş veya bu olmuş. Bundan ayrı olarak 
Sendikalar Kanunu ile Grev ve Lokavt Kanunu 
plânla alâkalı mıdır, değil midir? Plân esasları 
muvacehesinde tetkik edilmesi lâzım mıdır, değil 
midir? Bu maddi durumu nazarı itibara aldığı
mız takdirde, Plân Komisyonunun bu tasarı ve 
teklifleri tetkikle vazifeli olduğu neticesine varı
rız. 

Biraz evvel arkadaşımın da beyan ettiği gibi, 
Plân Komisyonundan geçmese ve Geçici Komis
yondan Heyeti Umumiyeye gelse, bu tasarı Plân 
Komisyonuna havale edilmek durumunda kalı
nacaktır. Bir an evvel çıkmasını arzu ettiğimiz ve 
Plân Komisyonunun geceli gündüzlü çalışmak su
retiyle vazifesini ifa etmesi faydalı bir netice hâ
sıl edecektir. Bu bakımdan yeniden bir havaleye, 
yeni bir tetkike lüzum kalmıyacaktır. 

Uzun vadeli kalkınma plânında, biraz evvel 
beyan ettiğim gibi, işçi ve iş veren münasebetle
ri tanzim edilmiş, birtakım prensipler vaz 'edil
miştir. Mesele bunlar arasında, arkadaşımız be
yan etti, malî hükümler olduğu gibi, esası bakı
mından, sendikacılık bakımından, grev ve lokavt 
bakımından prensipler konmuştur. Meselâ kuv-
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vetli sendikacılık, sendikacılıkta vahdet prensibi 
müdafaa edilmektedir. Bu nasıl temin edilecek
tir? Bir sosyal politika tedbiridir. Bu, kanundaki, 
âmir ve cebredici hükümlerle değil, teşvik edici 
hükümlerle temin edilir. Plânın bu tatbikatını 
temin edecek olan ihtisas komisyonu Plân Ko
misyonudur. Bu bakımdan Sayın Coşkun Kırca 
arkadaşımızın fikrine iştirak etmeye imkân bu
lunmamaktadır. Nitekim 77 sayılı Kanunun Ge
çici Komisyon raporunda aynen şöyle denilmek
tedir : 

(Kanun tasarısı ve tekliflerinin plâna uygun
luğunu incelemek aslında her komisyonun ve Ya
sama Meclisi Genel Kurulunun görevi ise de 
bu maksatla her iki Meclisin bünyesinde birer 
Plân Komisyonumun kurulmasındaki fayda izah
tan varestedir. Bu Plân komisyonları da her bir 
yasama meclisinden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plân Karma Komisyonu üyelerinden kurula
caktır. Bu suretle uzun vadeli plânm ve onun 
hakkındaki değişiklik tasarılarını inceliyecek olan
lar ile Bütçe kanunu tasarısını inceliyecek olan
lar ve her bir Meclisin bünyesi içinde diğer tasa
rı ve tekliflerin plâna uygunluğunu inceliyecek 
olanlar, plâna ve plân mefhumuna yakın derece
de ünsiyet peydah etmiş kimseler olacaktır.) 

Bu bakımdan, vâzıı kanunun bu açık maksa
dı karşısında da, bu tasarıların Plân Komisyonun
da tetkik edilmesi icabeder. Biraz evvelki konuş
mamda da arz ettiğim usulî meselenin nazarı iti
bara alınmasını bilhassa rica ederim. Nihayet bu, 
Plân Komisyonuna havale edilmiştir, tetkik edil
mektedir. Büyük kısmı bitmiştir ve kısa zamanda 
da Yüksek Meclise havale edilecektir. Bu bakım
dan takririn kabul edilmemesini bilhassa istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA Cİ

HAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlar, bundan evvel 'konuşmuş bulunan ve 
takrir sahibi bulunan arlkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, mesele hukuki bakımdan halledilmiş du
rumdadır. Buna ilâve edecek bir sözümüz yok
tur. Ancak biz Adalet Partisi Grupu 'olarak şuna 
kaaniiz ki, zaten takrirde de bu husus 'belirtil
miş bulunmaktadır, meselenin akçalı kısmı 
esasen tetkik edilecektir. Bunun akçalı kısmın 
tetkikine mâni olacak her hangi bir teklif yok
tur. Dâva bu'gün milyonlarca kütleyi alâkadar 
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eden bir kanunun süralle Meclisten geçirilme-
sini tenninden ibarettir. 

Bunun için lütfen verilmiş olan takririn! 
kabul edilmesini bfe de Adalet Partisi Grupu 
ıolarak istirham ederiz. Oylarınızın o yolda 
kullanmanızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA — (istanbul) Muhterem arkadaşlarım 
Geçici Komisyon sözcüsü olarak beyan ederim 
ki, Geçici Komisyon bu kanun teklif ve tasarı
larının plânla ilgilerini tamamiyle incelemiştir.. 
Plânda vergi 'kanunlariyle ilgili olarak konmuş 
olan kayda rağmen, neden Geçici Komisyon bâzı 
vergi muafiyetlerini metne ithâl lüzumunu 
duymuştur Bunun izahını kanun teklifi gel
diği zaman Genel Kurulda yaparız. Kaldı ki^ 
Sayın Arif Hikmet Onat arkadaşımızın bah
settiği maddeler,^ akçalı maddelerdir. Bu hu
susta Plân Komisyonunun yetkisi ne Geçici 
Komisyon, ne de bu grup başlkanveklilerinin 
verdiği üçlü takrirlerde inkâr edilmektedir. 
Plân Komisyonu plânla ilgili gördüğü 'bir 
kanun teklif ve tasarısını lOtomatikman görüşe
mez. Aksi halde, Plân Komisyonuna sevk edil-» 
memesi gereken kanun teklif ve tasarısı olmaz. 
Plân Komisyonu plânla ilgili olarak, kendile
rine başkanlıkça re'sen veya Hükümetin talebi 
üzerine veya Genel Kurulca Ihavale edilen tek
lif ve tasarıları görüşür. Bir de akçalı kanun 
telklif ve tasarılarını veya kanun teklif ve ta
sarılarının belirli maddeleri akçalı ilse, sadece 
bu belirli akçalı maddeleri görüşür. 

Havale Plân Komisyonuna yaplıdı, diyorlar. 
Havale Plân Komisyonuna yapılmıamışjtır; ger
çi, Başkanlık üzerine bölyle yazmıştır 'amma, 
havale birinci toplantı yılının 113 neü Birleşi
minde, 77 sayılı Kanundan önce ve bu kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü 
fıkrası gereğince, belirli .akçalı maddeleri gö
rüşülmek üzere, 77 sayılı Kanun çıktıktan son
ra da ikinci toplantı yılının 4 ncü ve 36 ncı 
birleşimlerinde yeniden yapılmıştır. Başkanlık 
elbette bu havaleyi yaparken kendisini Genel 
Kurulun üstünde farzedip Genel Kurulun yap
tığı havaleyi değiştirmeyi zihninden geçirmiş 
olamaz. Bu itibarla mesele eğer Başkanlık 
Divanında tezekkür edilmişse, Yüce Başkanlık
tan rica ediyorum, havalesinin mâna ve muh-
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tevasını açıklasın. Yüce heyet de ona göre 
karar versin. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, bendenize öyle gelir ki, hemen her 
tasarıyı ve teklifi) geçici bir komisyonda görü-
şüvermek suretiyle netice istihsal etmek rahat
lığı, bu gibi halleri doğurmakta ve yine bir 
kere daha ifade edeyim ki, tetkikler bu suretle 
gerektiği veçhile maalesef ikmal ve itmam edi
lememektedir. 

Vergi Reform kanunları da geçici komis
yonlarda tetkik edilmemiş ve maalesef plânla mu
tabakatının tetkikine imkân Ihâsıl olmamıştır. 
Şimdi usulî bir meseleye girerken bir an evvel 
çıkarılması için istical edilen ve hemen çıkma
sının beklendiği söylenen bir kanun ıteklifi üze
rinde en yakın ilgisi bulunan îşçi Sendikaları 
Federasyonu Başkanlığı; iki maddesi hariç, hali 
hazırda mer'i olan kanunun daha ileri ve daha 
yeterli bulunduğunu da ifade *etmiş ve bizlere 
bu şekilde yazılı olarak bildirmiş bulunuyor. 
Şu halde, çok acele 'edilerek çıkarılmak istenen 
bir kanunun da asıl ilgilileri tarafından mak
sadı temin etmediği sarahatle ifade ledilmiş 
bulunuyor. 

Bunun yanında tetkiki için, havale edilmiş 
bulunan Plân Koımiisıyonu meseleye eğilmek, 
üzerinde görüşlerini ifade etımek ve hakikaten 
uzun vadeli kalkınma plânında hususi! yerleri 
ve fasılları bulunan böyle bir meselede ımuta-
bakat var mı, yok mu konusunu başından so
nuna kadar tetkik edebilmek üzere çalışma 
arz etmek, faaliyet göstermek isterken, nasıl bir 
haleti ruhiyedir bilmiyoruz, deniyor ki, sadece 
akçalı maddeler üzerinde Plân Komisyonu mu-
tabakatini, fikrini bildirir, bu kadarla yetinir. 

Muhterem arkadaşlarım, plâna mutabaka
tın temini sadece bir madde veya birkaç madde 
hakkında mütalâa beyan etmekle mümkün ol
maz. Arz ettiğim gibi, plânda tasrih edilmiş 
hükümler vardır. Bu hükümlere mutabakat el-
betteki kanunun ta başlığından başlayarak, so
nuna kadar devam eder. Hizmet arz etmek is-
tiyen bir komisyonun bu hizmetinden fariğ ka
lınmasını istemesinin sebeplerini bendeniz anlı-
yamadım. Bu komisyonun âzası sıfatiyle rica 
ediyorum, çalışmaya başlamış komisyonun bu 
faaliyetini lütfen teşvik ediniz, saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkun Kırca. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem Rüştü özal 
arkadşaımız Hükümet tarafından teklif edilen 
tasarılar ve kendi grupu tarafından verliıftiş v 

olan bir teklif üzerinde yapılan çalışmaları ve 
Plân Komisyonundan sevk edilen maddeleri tet--
kik etmediği o kadar iyi anlaşılıyor ki, İşçi 
Sendikaları Konfederasyonunun böyle bir şteyi 
söylemediği, işçi Sendikaları Konfederasyonu
nun yayınladığı bültenlerle sabittir ve bu bül
tenler, Çalışma Bakanlığına mütaaddit defalar 
gönderilmiştir. Yeni tasarılarla teklifin, 5018 
sayılı, 1946 tarihli mevcut kanundan dahi ge
ri olduğu bühtanı nereden çıkarılıyor? Kendi
lerinin biraz insaflı olmalarını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sendikalar Kanu
nu teklifi ve tasarısı hakkındaki raporumuz 
üzerinde Plân Komisyonunda yapılan değişikli
ği gördüğüm zaman, bu değişikliklerin münha
sıran teknik hususlara ve fevkalâde uf ak nok
talara inhisar ettiğini gördüm. Şu halde ken
dileri kabul etmişlerdi ki, getirilmiş olan teklif 
ve tasarı, Geçici Komisyondan çıkmış olan me
tin, memlekette Türk işçisini devamlı surette 
tahrik etmek gayreti içinde bulunan birtakım 
bedbahtların iddialarının tamamen aksine, 5018 
sayılı Kanunla getirilmiş olan hak ve hürriyet
leri çok daha genişletici, tamamen Anayasaya, 
insan Hakları Betyannamesine ve Batı demok
rasilerinin ruhuna uygun bir şekilde genişletici-
bir mahiyettedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bütün meşe-1 

le, bir kanun teklifi veya tasarısının plân bakı
mından Plân Komisyonunda incelenmesi lâzım 
mıdır, değil midir? Bunu kim takdir eder? 
Başkanlık veya Hükümet, veya Genel Kurul. 
Genel Kurul bunun aksini takdir etmiş, arkadaş
lar. Zabıtlara bakalım; birinci toplantı yılının 
113 ncü, ikinci toplantı yılının 4 ncü, ikinci top
lantı yılının 36 ncı birleşiminde bunları görü
rüz. Şu halde, Sayın Rüştü özal'ın bahsettiği 
bu halet, bendenizin yahut lehte konuşan djğer 
arkadaşlarımın değil, üç defa bu hususta karar 
vermiş olan Genel Kurulun haleti olsa gerek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele sadece iki
dir. Usullere riayet edecek miyiz, etmiyecek mi
yiz ? Bir. ikincisi; bütün bir işçi kütlesi ve iş ve-
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ren kütlesi, hattâ kamu nizamiyle ilgili alelıt
lak Türk vatahdagının beklediği hususlar, sa
dece birtakım teferruat meseleleri yüzünden 
komisyonlarda sürüncemede kalacak mıdır, kal-
mıyacak mıdır? Kalabilir. Eğer Genel Kurulca 
havale öyle yapılmışsa, kalsın. Ama, Genel Ku
rulca havale bu şekilde tecelli etmemiştir. 

Geçici komisyonlar hakkındaki fikrine ge--
linçe ı Sayın Rüştü özal şunu belirtmek isterim; 
bütün âcil kanun teklif ve tasarıları geçici ko
misyonlara havale edilir. Eğer bu tasarılarla 
teklif Geçici Komisyona havale edilmiyeeek 
olursa, 4 tane komisyona havale edilecekti ki, 
bu takdirde işçimizin, iş verenimizin alelıtlak 
vatandaşın beklediği bu metinler zamanında 
kanunlaşmıyacak, bunlar fevkalâde gecikecek 
ve bu gecikmeye, bu memlekette işçinin, iş vere-
nıri ve kamu düzeniyle ilgili bulunan vatandaş-
İâriıi hiçbir surette tahammülü ölmiyacaktır. 

fiü metihlerde yapılmak istenen teknik de
ğişikliklerin hepsi ve diğer hususlar Yüce Mec
lis Üyeleri tarafından burada ileri sürülebilir. 
MMeni ki, Genel Kurul daha önce bu tasarıla-
ri ve teklifi plânla ilgili komisyona havale et
memiştir, etmemek imkânı da vardır, yalnız ak-
çali maddeleri havale etmiştir, artik bu işin da
ha fazla geciktirilmesine lüzum yoktur. Kamu 
düzeni bakımından, işçi ve iş veren kütlelerinin 
mfeiifcâati bakımından bu işleri geciktirmemiz 
did&ru değildir. 

BAŞKAN — iki takrir vardır, kifayet hak
kında. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Söz is-
tİyöru'mj Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeler okunduktan sonra 
verilecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
önerge hakkındaki görüşmenin yeterliğini 

arz ve teklif ederim.. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

Meclis (Başkanlığıma 
Verilen takrir üzerine müzakerelerin kifa

yetini arz ederim. 
Van 

Şükrü Kösereisoğlu 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — 8ö<z is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde mi? 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muh

terem. arkadaşlar, Anayasa ile hakları teminat 
altına alınmış bulunan Türk işçisi ile ilgili mü
him kanunların hemen Meclis gündemine lalm-
masını istihdaf eden bir takrir vardır. Bu tak
rir kabul edildiği takdirde Plân Komisyonu 
tarafından halen incelenmekte bulunan Sendi
kalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanun tasarıları Plân Komisyonu tara
fından görüşüljmiyecek ve Meclis gündemine 
alınacaktır. Kaldı ki, bu takrirde derhal Mec
lis gündemine alınması istenilmekte, Plân Ko
misyonunda görüşülüp bir müddet ısonra bu
raya getirilmesi arasında zaman bakımından 
uzuriboylu bir fark yoktur. Benim kanaatime 
göre mesele tavazzuh etmemiştir. Bâzı hususla
rın da burada açıklanması zarureti vardır. Bu 
Ibakımdan takririn reddedilmesini, geride söz 
istiyen birkaç arkadaşa söz verilmesini hassa
ten istirlham ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önergeler 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz ısonra oyunuza 
sunacağımız önerge hakkındaki Riyaset Diva
nının mütalâası, Plân Komisyonunun plânla il-
ıgili aıkçeli işlere ımuınlhasır kısımları mütalâa 
ve müzakere merkezindedir, önergede bu hu
sus da mevzuubaıhsolduğu için.Riyaset Divanı 
mütalâası olarak arz ediyorum. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etımiyenler... Efendim, sarahat hâ
sıl olmamıştır, tekrar sayacağız. («Ekseriyet 
yok» sesleri) 

Kabul edenler... (Sağ taraftan «ekseriyet 
yok» sesleri) 

Efendim, bu itirazın beş kişi tarafından ya
pılması lâzımdır. Kabul etmiyenler... («Ekse
riyet yok» isesıleri, Yeni Türkiye Partisinin 
bulunduğu sıralardan beş milletvekili ayağa 
•kalkmak suretiyle yoklama yapılmasını iste
diler.) 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa ekseriyetin 
olup olmadığı oylama sırasında kontrol edilme-
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lidir. Esasen ekseriyetin, olmadığı yolunda iti
raz vardır, beş arkadaşımız yoklama istedikle
ri için, yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 213 arkadaş mevcuttur. Nisap 

olmadığı tesbit edildiğinden... (Gürültüler. «Bir 
kısım arkadaşlar geliyorlar, bir kısmı da çık
tılar» sesleri) Efendim, yoklama neticesinde 

213 kişi bulunduğu tesbit edilmiştir; bu se
beple ekseriyet yoktur. 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Bâzı ar
kadaşlar Bütçe Ençümenindeler efendim. 

BAŞKAN — 1 Nisan 1963 Pazartesi günü 
saat 15 de toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17,20 

-•r 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ALTMIŞDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1963 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğu 

bölgelerinde köy ve kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin tetkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, 
«yurtta sulh, cihanda sulh» insanlık ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memle
ketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/4) 

3. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
kadostroya müstenidolmıyan tapu kayıtlarından 
hukuki kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi
ne dair kanun teklifinin, Tapulama Kanunu ta
sarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 1 6 . 1 . 
1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair İç
işleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/467, 
3/531) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Harçlar kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 1.2.1963 tarihli 38 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Komisyonu 
raporu (2/305) 

5. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı" tezkeresi. 
(M. Meclisi 1/194, 3/532) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasansına dair Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (M. Mec
lisi 1/198, 3/533) 

7. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (M. Meclisi 1/217, 3/534) 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun taşa
nsın* dair Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (M. Meclisi 1/221,3/535) 

9. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (M. Meclisi 1/253, 3/536) 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun, Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının, havale edilmiş olduğu Maliye, Bayındır
lık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/426, 4/189) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
hçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 



4. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı Sarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü-
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekilli Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 
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13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Miletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 
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23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 

Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Babanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin. 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
İçimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 

dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, idil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 



çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet enirine alındı
ğına ' dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tcrkat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, İM iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-

raca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay MilletveMli SâM Zorlu'nun, 
T.O. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın MilletveMli Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur MilletveMli Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde MilletveMli Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve îskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat MilletveMli Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar MilletveMli Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa MilletveMli Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar MilletveMli ŞevM 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini taMben Mmler 
hakMnda ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları-
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nın ne suretle temin edildiğine dâir, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlanndan sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçimler
den önce ve sonra, bankalar tarafından açıl
mış olan kredi miktarına dair, Ticaret ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu. (6/564) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

64. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

65. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

66. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'in, 
Sason İlçesi 0. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

67. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

68. — Aydın Milletvekili Reşat ö zarda'nm, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

69. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda i 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya | 
maaşlı olarak birden fazla ek gartvi olan kaç ! 

I memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

70. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

71. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınoa kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair Plân Komis
yonu raporu (2/140) (S. Sayısı : 306 ya ek) 
[Dağıtma tarihi : 20 .3 .1963] 

I I V 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt-
ma tarihi : 17.9.1962] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kunm borçlarının tahkimi hakkın* 



dairi 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu -(1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ok 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında doğişiklik yapılması hakkındaki 5965 ea-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

7. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

8. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 809) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

9. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

10. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

11. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

12. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

13. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 15. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

16. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
rılmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

17. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 



bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

18. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

19. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 . 1962] 

20. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

21. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

23. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 vs sayfa 

79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

24. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

25. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül .ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâp Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

26. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoglu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

27. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

28. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

29. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 



ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

30. — Ordu Milletvekili Ferda Güleyln, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 31. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile 0. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16.1.1963] 

32. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Oevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

34. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

35. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
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I ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlag-

manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonlan raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

X 37. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkanlan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

38. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 39. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasmın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporlan (1/234) (S. Sayısı :. 63) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma târihi : 9 . 2 . 1963] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/243) 
(S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1963] 

X 42. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlan raporları 
(1/267) (S. Sayısı : 87) [Dağıtma tarihi: 
10.2.1963] 

43. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
I ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-
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lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.2 .1963] 

44. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması ve hesap uzman
ları kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/302) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11 . 2 .1963] 

X 45. — Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman 
Milletvekili Atıf Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numara
lı bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/230, 2/131) (S. Sayısı: 91) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1963] 

46. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

47. — Kozluk ilçesinin Reşik köyü hane 8, 
cilrt 9, sayfa 5'4 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

48. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

49. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-' 
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal T aş kes en'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

50. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

51. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

52. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

53. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

54. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1-36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 55. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 
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X 56. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben-, 

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .' 1963] 

57. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

58. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

59. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen* Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'm, Milletlerarası Andlaşmalann 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanmış ile bâzı 
andlaşmalann yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

60. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptmlması hakkında, 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 
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