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1. — BEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjanından açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan üç seçim turu ile, 

Yüksek Hâkimler Kurulunda Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjanından açık bulunan iki asıl 
üyelik için yapılan bir seçim turunda adaylar
dan hiçbirisi yeter çoğunluk oyunu alamadık
larından seçimlere gelecek birleşimde devam 
olunacağı bildirildi, 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Me
len ve 15 arkadaşının, asayiş konusunda Hü
kümetin siyaset ve icraatını ilgilendiren bir 

genel görüşme açılması hususunda önergesi 
üzerinde görüşüldü ve genel görüşme isteği 
reddedildi, 

22 Aralık 1966 Perşembe günü saat 15 te 
•toplanılmak üzere Birleşime saat 17,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nakit Altan 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

SORULAE 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, Saray kazası linyit kömür 

f sahalarına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/417) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — 1966 Kalkınma istikrazı hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

f metni (Millet Meclisi 1/253, Cumhuriyet Sena
tosu 1/695) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

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

BAŞKAN — Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 17 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı görülmektedir, mü
zakerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Doğu 
bölgelerimizdeki asayişsizlik, nedenleri, alınan ve 
alınacak tedbirler hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istemişsiniz. 
Geçen celse gündem dışı, İçtüzüğün 132 nci mad

desi gereğince bilgi vermek üzere söz istemiş
siniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, 132 nci madde gere
ğince söz veriyorum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri, son haftalar zar
fında vukua gelen, emniyet ve asayişimizi ihlâl 
eden bâzı olaylar dolayısiyle Yüce Meclislerde 
konu bir Devlet güvenliği meselesi haline getiril
miş bulunuyor. Filhakika, yurt emniyeti, va
tandaşın hak ve hürriyetlerinin korunması, va
tandaşın, can, mal ve namusunun korunması, 
keza Devletin kanun hâkimiyetini tesisi, Devle
tin otoritesinin idamesi ve muhafazası hiç şüp
hesiz ki Devletin ve Hükümetlerin asli vazifesi 
cümlesinde ve asli vazifelerinin başında mütalâa 
edilmek iktiza eder. Yüce Senatoda çeşitli vesi
lelerle emniyet ve asayiş mevzuu ele alınmış ve 
bundan önce de bir genel görüşme talebi ile 
burada emniyet ve asayiş konusu Sayın C.H.P. li 
arkadaşlarımız tarafından günün konusu haline 
getirilmiştir. Bendeniz meslenin nezaketini na
zarı itibara alarak ve Yüce Senatonun havasını 
sureti katiyede bozmamak düşüncesi ile ve ona 
riayetkar bulunarak konuyu objektif bir suret
te ve bütün açıklığı ile Yüksek Huzurlarınıza 
getirmek ve mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Emniyet ve asayiş konusu gayet hassas bir 
konudur. Çünkü meselenin olduğundan fazla 
gösterilmesi, ekzajere (exagere) edilmesi, agran-
dize edilmesi, Türk umumi efkârını ve Türk 
Devlet itibarını heyecanlandıran ve Devlet iti-
Ibarını üçte ve dışta üzerine müessir olabilecek 
bir hâdise olmıaısı dolayısiyle meseleyi objektif 
loilanaik kabul etmek:, olduğumdan fazla göster-
imemeik ve hâdiseyi gayet dikkatle tetkik ede
rek Yüce Senatonun huzuruna getirmek iktiza 
ıöder. Meseleyi keza, bir politik istismar konu
su, mesielleyii bir politik yatırım konusu olarak 
•da ele akmamak lâzımdır. B'endeniz bu esas gö
rüşle meseleyi arz; edeceğim. Ve bu konuda 
alınımış ve alınması iktiza eden tedbirleri de 
arz edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, emniyet ve asayiş 
konusu Türkiye'de telk taraflı bir zabıta hâdi-
sıesi olarak mütalâa ve tahlil edilmemek iktiza 
•öder. Meselenin çıok taraflı yönü vardır. Bilihas-
sa cenubu şankî vilâyetlerimizde şikâyet konu
su olan emniyet ve asayişi bozıan olayları tet
kik ve tahlil ederken, bu bölgenin sosyal, eko-
nıomik, kültürel ve çeşitli yönlerden durumu
nu tahlil etmeik iktiza eder. Senelerce ihmal 

edilmiş, hükümetler tarafından gerekli şekilde 
Devletin imkânları götürükaemıiş bir bölgede 
bugün cereyan eden hâdiseler mevcut ise, hat
tâ bizim zamanımızda mevcut ise, bunların hep
simi bir çırpıda bizim halletmemizi beklemek 
veya bu cereyan eden hâdiselerin mesulü ola
rak bizi tutmak ve mesul olarak bizi ortaya çı
karmak her halde bir hakşinaslık oilmamalk ik
tiza eder. B:inaenıaleylh meseleyi zaman içinde 
ve yakın tarihimizden, hattâ Cumhuriyet devrin
den beri bu meseleyi tahlil etmeik lâzım. Ve her 
devirde Cenubu Şarki vilâyetlerimizde emni
yet ve asayişin bozukluğundan şikâyet eddlege-
ılinımiş ve parlâmento kürsüsüne Yüce Milletin 
temsilcileri tarafından getirilmiştir. Binaena
leyh mesele taihlil edilirken basit zabıta vakası 
olarak ve Devlet emınliyet kuvvetlerinin kifa
yetsizliği meselesi olmamıak lâzım. 

Devlet olarak bu bölgeye henüz daha rad
yomuzu götürememişiiz, henüz burasının eğitim 
meselesini lâyıikı veçhile ele almamışız, hal yok
luna sıokamamışız. Buranın coğrafi durumunu 
da nazarı itibara almak suretiyle ulaştırma ve 
yol problemini halledememişiz. Arkadaşlar, bu
lgun Siirtlin Mıüküs Nahiyesine katırla ancak 
dört günde gidilebilir. Bugün Mutki'nin yolu 
doğru dürüst aıçılk değildir. Bugün Hakkâri -
Van yolunun Batısı, bugün Bitlis - Siirt'in Do
ğusu, Van Gölünün Cenup bölgesi Devlet kuv
vetlerinin, tam .mânasiyle Devlet kuvvetlerinin 
kontrolü altında bulunımıyan bir bölgedir. Hâlâ 
oırada bu vatanın ve milletin selâmeti için ka
nını, hayatını vermiş insanlara senelerce üvey 
evlât muamelesi yapılmış, hattâ itilmiş insanlar 
mevcut iken, bunun mesuliyetini zamanımıza 
ve D emir el Hükümetine hamletmek her halde 
hatırşinaslık olmaz. Binaenaleyh, asıl mesul ve 
asıl davacısı olmamız iktiza eden kimselerin bu
gün davacı ve şikâyietçi olmaması iktiza eder. 
Meseleyi her cephesiyle almak ve geçmiş ikti
darların da mesuliyet payı içerisinde bugünün 
iktidarını değerlendirmek ve imkânları içerisin
de meseleyi mütalâa etmek lâzımgelir, kanaatin
deyim. Kaldı ki, sene 1962, elimde yine büyük 
trajlı gazeteler var, Hürriyet Gazetesi : Bat-
man'cla soygun; İçişleri Bakanının bulunduğu 
yere yedi kilometre mesafede 15 kamyonun yo
lunu kesen şakiler para ve kıymetli eşyaları alıp 
kaçtılar. Kurutluoğlu hâdise için bir tertip 
eseri diyor. Sene 1962, Temmuz 29. Temmuz, 
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Ağustos, Eylül, Ekim; her vekile ait burada 
gazeteleri çıkardım, Hürriyet ve Milkyet gaze
telerini... (0. II. P. den, sizin zamanınızda sek
leri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

FARUK SOKAN (Devamla) — Arkadaş
lar; sizin zamanınızda böyle idi de şimdi de var
dır, diye bunu mazur gösterme heves ve haleti 
ruhiyesi içinde değiliz arkadaşlar. Hâdiseyi ol
duğu gibi kabul ediyoruz. Bugün emniyet ve 
asayişe müessir hâdiseler vardır. Çünkü mese
leyi basit bir zabıta vakaları olarak kabul etmi
yoruz, Meselenin derinliğine inmek lâzım gelir. 
Hâdiseleri tezahürleri, su sathına çıkan tezahür
leri ile değil, hâdiselerin nedenlerine ve sebepleri 
ile köklerine inmek ve ona göre tedbirler almak 
iktiza eder. Bu itibarla emniyet ve" asayiş konu
sunu Türkiye'de mütalâa ediyoruz ve meseleyi 
de bu objektif ölçüler içinde değerlendiriyoruz 
ve tedbirlerimizi de ona göre almak kararlılığı 
içinde bulunuyoruz. Arkadaşla!', Türkiye'de 
asayiş ve omnij'eti ihlâle taımamen mâni olmak 
mümkün değildir, hâdiseler olacaktır. (Jünkü her 
medeni memlekette olduğu gibi, her gelişen mem
lekette olduğu gibi Türkiye'de de bir sosyal hâdi
se olan suç ve suçluluk mevzuu daima bir cemi
yet ve Devlet meselesi olarak karşımıza çıkacak
tır. Daha gooxm hafta Londra'nın göbeğinde bü
yük bir mücevheratça dükkânı soyuldu ve üç ta
ne polis'de öldürdüler. Kennody'nin öldürülme
si hâdisesi, onun katilinin öldürülmesi hâdisesi 
Amerika'ya rağmen ortadadır. İtalya, Fransa, 
Almanya ve İsviçre'de hattâ durumu yakinen 
tetkik edecek olursak oralarda da bu medeni 
memleketlerde de, bu kabîl suçlar işlenmektedir. 
Biz meseleyi objektif şekilde, köklerine inmek 
suretiyle, değerlendirmek istiyoruz. Doğu ve Gü
ney - Doğudaki emniyet ve asayiş konusu yalnız 
değildir, arkadaşlarım. Meselenin sosyal tarafın], 
emniyet tedbirleri ile halledilebilecek bir mesele 
ideolojik tarafını, millî bütünlük tarafından çe
şitli cereyanlar muvacehesindeki ta.ra.fim, maarif 
mevzuunu, yol problemini ve diğer meselelerini 
halletmediğimiz müddetçe ve biraz evvel de ar:; 
ettiğim gibi, idare tarafından buralarda yaşayan 
insanlar üvey evlât muamelesi yapılan ve itilen 
bir muameleye tabi tutulmuş bir bölgede emni
yet ve asayiş meseleleri cereyan edecektir. Ama 
bizim vazifemiz bunların sebepleri ile birlikte 

esaslı tedbirler almak cihetinde olacaktır. Hükü
met olarak ve İçişleri Bakanlığı olarak biz bu is
tikamette tedbirler üzerindeyiz. 

Arkadaşlar; bu hususları böylece tesbit ettik
ten sonra mevcut zabıta kuvvetlerimizin hakkın
da da Yüksek Senatoya mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet emniyet ve 
asayişi iki kuvvet tarafından yürütülmektedir; 
jandarma ve polis. Bugün emniyet ve asayişi 
korumakla görevli, mâni zabıta kuvveti olarak, 
30 bin jandarmamız var. Buna zamimeten 
15 bin jandarma 1 742 kilometrelik kara sını
rını, ayrıca 7 268 kilometrelik deniz kıyısını 
korumakla mükellef; ayrıca sekiz bin jandar
ma 118 cezaevinin dış muhafazasını ve binlerce 
kilometrelik telefon hattının bakım ve idamesi 
ile vazifeli bulunmaktadır. 772 091 ıkilometre-

"karelik 32 milyon nüfuslu koskoca hiır memle
kette yüz kilometrekareye 4 jandarma düşer, 
emniyet ve asayişi muhafaza için. 917 kişiye bir 
jandarma isabet eder. 

Polis cephesini de kısaca arz edeyim. Bugün 
Türkiye'de 14 hin polis vardır. Mukadder üz-
tekiıı arkadaşımızın geçen gün beyan ettiği 
3131 sayılı Kanuna göre, ki 1931 senesinde 
çıkmış, yapılan plânlamaya göre 13 'bin nüfus, 
10 bin polis derpiş edilmiş. Biz Hükümeti dev
raldığımız zaman 13 bin polis vardı. Bugün 
Türkiye'de 14 (bin polis vardır; yalnız Viya
na'da 14 bin polis var. Türkiye'de 2 bin kişiyo 
bir polis düşer ve polisin emniyeti muhafaza 
etmekle mükellef olduğu saha % 10 dur, yur
dumuzun % 10 mmtakasıdır. % 90 ı jandarma 
tarafından 22 milyon insanın mâni zabıta vazi
fesi jandarma tarafından, 9 milyon insanın 
mâni zabıta vazifesi polis tarafından ifa edil
mektedir. Şu vaziyet karşısında, geçen gün Ek
rem Bey arkadaşımın da beyan ettiği üzere bir 
ihtilâl sonrası çeşitli hâdiseler muvacehesinde 
morali çöküklüğe uğramış bulunan polis teşkilâtı 
devraldık. Arkadaşlar telsizi yok, vasıtası yok. 
1985 yılı sonunda, polisin elinde, 550 vasıta vardı. 
Bu 550 vasıtanın 250 si de 1945 - 1960 modeli, 
miadını doldurmuş vasıtalar idi. 250 vasıta ile 
280 kazada teşkilâtı, 67 vilâyette teşkilâtı bu
lunan polis hizmet görüyordu. Bugün hâlâ 
280 kazamızda polis teşkilâtımız yoktur. El 
telsizi değil, araba telsizi dahi, vilâyetlerarası 
telsiz teşkilâtımız noksan idi. Aynı tarzda jan-
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darma teşkilâtımız da silâh bakımından, vasıta 
bakımından ve diğer fennî teçhizat bakımından 
kifayetsiz idi." Bu vaziyet karşısında ne yaptık, 
ne yapmak kararlılığı içerisindeyiz, Plânlananız 
nedir Müsaade buyurursanız onu da arz ede
yim. 

Arkadaşlar, toplum hareketleri gayet bil
gili ve bu işlerden yetişkin toplum polisi tara
fından görülür. Karakol polisi tarafından top
lum hâdiseleri önlenemez. Çıkarılmış kanunla 
biz Hükümete geldiğimiz zaman tek toplum po
lisi yoktu. Bugün beşyüzü İstanbul'da, beşyü-
zü Ankara'da olmak üzere bin tane toplum po
lisi vardır. Hazırlanan yeni bir teklifle 1967 yılı 
için bunların dışında iki bin kişilik yeni 
toplum polisi kadrosu talebinde bulunduk. 
Ümidederim ki, arkadaşlarımız desteklerler, Ay
rıca üçbin kişilik yeni bir polis kadrosu talebin
de 'bulunuyoruz hazırlığımızı yaptık, Meclise 
getiriyoruz. 1967 yılı içinde bunlar da Devlet 
hizmetine girmiş olacaklardır. 

Arkadaşlarım, gerek el telsizi ve diğer tel
siz hususları ve vasıta ciheti de, gerek jandar
ma ve gerekse emniyet teşkilâtımız için, müs
pet bir istikamete girmiştir. Yalnız Sbir sene 
zarfında 200 e yakın vasıta jandarmaya, 200 e 
yakın ' vasıta da polis teşkilâtımıza almış bu
lunmaktayız. Bunlardan ayrı olaırak Türki
ye'nin emniyet teşkilâtının bir plânlaması 'ol
ması iktiza ederdi. Gelişi güzel ve lâalettâyin 
kimselerden, eğitimsiz pir polis teşkilâtı gü
nün şartlarına uygun bir teşkilât olmazdı. 
Bunu nazarı itibara alarak hazırladığımız 
bir plânla Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin yanında 3 bin dönümlük bir arazi alın
mış ve senede bin polis yetiştiren bir polis 
eğitim siteisi realize edilmiş durumdadır. 
1967 yılı bütçesine bir milyon liralık bir tah
sisatla ilk hazırlıkları yapılacak ve 3 senede 
realize edilecek ve böylece 3 Sene hitamında 
bin kişilik bir polis kadrosu Devlet hizmetine 
girmiş olacaktır. Şu vaziyet karşısında arka
daşlarım, Devlet zabıta kuvvetinin miktar ola
rak bunun üzerinde bu mâruzâtta bulunmuş 
oluyorum. Fakat aslolan kaliteli, bilgili ele
man yetiştirmek ve mâni zabıta hüviyetini 
kazanmış kimseler yetiştirmektir. Zamanı
mıza kadar meslek içi eğitim müessesesi yoktu. 
Şimdi senede her branşta olmak üzere, mun

tazam üç dört defa olmak üzere gerek idari 
polis ve gerek siyasi polis ve gerek trafik po
lisi muntazaman eğitime tabi tutulmaya 
başlanmıştır. 

Arkadaşlar, şimdi, müsaade buyurulursa, bir 
de Güney - Doğu vilâyetlerimizde son gün
lerde isimlerinden bahsedilen, şekavet hâdise
lerine karışan isimler hakkında mâruzâtta bulun
mak istiyorum. Bahsedilen isimler 1*955 -1960 
yıllarında dağa çıkmış kimselerdir. Gerek 
Selim Tilki çetesi, gerekse Ömer Bezek 
çetesi, gerek Hakim Yılmaz çetesi, gerek Ha-
mit Akdemir çeteleri ki, birisi Hamido, bi
risi Hakimo olarak tesmiye edilir. Bunlar 
1955 le 1962 aı asında, 1955 ten sonra 1962 
senesine kadar dağa çıkmış kimselerdir. Ar
kadaşlar, Haziranda aldığımız tedbirlerle, Tem
muz ayından beri 75 günlük bir takip neti
cesinde bu dört çete grupunun Temmuzdan 
bu yana tek hâdisesi yoktur ve münferit 
kalmışlardır. Ama bizim asıl hedefimiz bun
ları yakalamaktır. Fakat Temmuz ayından iti
baren cereyaın etmiş bu dört çeteye ait hâdise 
yoktur. Bu 4 çete grupunu da Temmuzdan iti
baren münferit isimler olarak kalmıştır. Ama 
tedbirler gevşetilecek olursa ve iyi tedbir 
alınmıyaeak olursa bunlar yine toplanabilir 
ve yine hâdiseler çıkarabilirler. Binaenaleyh, 
Temmuz ayından itibaren cereyan etmiş isim
lerini verdiğimiz çetelere ait hâdiseler 
yoktur. Bugün Siirt bölgesindeki, asayiş kuv
vetlerimiz 300 kişilik yeni takviye kuvveti 
gönderilerek, 800 kişiden 1 10O kişiye çıkarıl
mıştır. Gerekli bütün kış tedbirleri de alın
mıştır. «1967 yi bekliyeceğiz, 1967 nin baha
rında harekete başlıyacağız» Beyan şekli 
hakikate tetabuk etmemektedir. Gazetenin 
alt kısmında da okunacak olursa, bizim kış 
ve bahar hazırlıklarımızın nelerden ibaret -ol
duğunu arz etmiştim. Binaenaleyh biz şu 
kanatteyiz ki, hareket sahaları mahdudol-
duğu için, bu ka'bîl yakalamaların ve takip
lerin kışın çok daha uygun olacağı kanaa-
tinreyiz ve şimdiki, tedbirlerimiz de kış için 
bu istikâmettedir. 1 500 tane kış tulumu, 
kayak ekipleri yaptığımız gibi, bahar devremiz 
için de hususi komando birliği kurulacağın
dan bahsetmiştim. Hakikaten komando birliği 
kurulacaktır. Komando birliğimiz helikopter
den ibaret olacaktır, katırlı birliklerden iba-
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ret olacaktır, 'motosikletli birliklerden ibaret 
olacafetır, jeep ve pikaplı birliklerden ibaret 
olacaktır. Bunlar, bugün Şark vilâyetlerimize 
giden arkadaşlarımız her halde müşahede 
'buyurmuşlardır, iki aydan 'beri yirmi dört 
saat gece devriyeleri gerek m>obil tarzda mo
torlu vasıtalarla, gerek diğer yaya ve altlı 
şekilde bu bölgelerde devriye gezmekte, em
niyet tedbirleri almış bulunmaktadırlar. Ömer 
Bezek çetösi Şirnak - Basret köyüııded:i'r; 
1962 yılında hâdisesi vardır, 1964 te hâdisesi 
vardır, 1966 nın Mayıs ayında hâdisesi var
dır. Mayıstan sonra hâdisesi yoktur. 

Selim Tilki çetesinin dağa çıkma hâdi
sesi 1960 senesindedir. 1962, 1963, 1964 se
nesinde hâdisesi vardır. En son hâdisesi de 
1966 nın altıncı ayındadır. Diğerleri de aynı 
vaziyettedir. 

Ekrem özden arkadaşımızın bahsettiği Bat
man yolundaki soygun hâdisesinin failleri 
tutulmuştur. Van'da üç defa soygun hâdisesi 
olmuştur. 24 saat içinde failleri tutulmuştur. 

FERİD MELEN (Van) — Çoban yakalan
mıştır. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Çoban de
ğil failleri yakalanmıştır, on iki kişi isimle
rini de verebilirim. Adıyaman'da dağda olan 
ve üç seneden beri takSbedilen hâdisenin 17 
kişilik failleri yakalanmıştır. Bunlar ada
lete teslim edilmiştir. Son olarak da Siirt'te 
son bir hafta içerisinde gerek Hamit Aid emi ̂  
ve gerelksie Hakftmo çldtesine aido'lam 4 kişi de 
yenliden yakalanmış ve adalete teslim edilerek 
(tevkif adilmişılerdir. 

Arkadaşlarım, basınlda cereyan eden bu ko
nu ile ilgili neşriyat hakkında resmî istaltisıtikî 
imalûmat vermek işitemiyorum. Çünkü verileın 
rafeaımilamn nasıl verildiği yolunda hepinizde 
ışjüpheler ve tereddütler uyanalbilir. O itibarla 
gazeteleri taraltmak suretiyle sıon 4 ay içerisin
de vukua geflıen soygun olayları hakkımda ra
kamlar vereceğim. Jandarma böigesime ait ha
berleri yönünden basındaki haJberler 1965 yı
lınım T'eımjmuz. Ağustos, Eylül, Ekiım ayları ve 
aynı ayların 1966 yılında oılımalk üzere 4 aylık 
•tasnife talbi tutulmak suretiyle tararamış olan 
ıgazıetelerden 1065 yılında soygun olayı olaralk 
53 haiber intişar ötmiış, 1966 ıda bu 16 dır. Di
ğer asayiş haıberd olarak 19ı65 te 211 haiber in-

'tişar e'tmişitlir. Bu rakam 1906 da 178 e inmiştir. 
Bunları gazeteleri taramak suretiyle çıkarmış 
'bulunuyorum. Zamanımızı almamak için şu hu
susu da arz edeyim. İBtanibul ve Anikara^da beş 
ısenelik faili meçhul ikiyüze yakin büyük hır
sızlık olayı ile ilgili olaralk Ankara^da ve İs-
tanlbullda otuz küsur tane; yine dıönt ve beş 
senelik hırsızlık şebekeleri bir sene içerisinde 
yakalanmış ve failleri adalete teslim edilmiş 
ıbulunmaktadır. Arkadaşlar 2,5 milyonluk îs-
tanlburda 3 0O0 tane polis var. 3 000 polisin 
de 1 500 ü karakollarda, 1 500 ü bu gilbi hiz
metlerde. Keza devamlı büyüyen Ankara'da da 
likibine yakın polis var. Ancak muayyen nis-
ib'Ctte bir kışımı emniyet asayişe tefrik edilebil
miş durumda. 

Elbette ki, bu vaziyeltte çeşitli fikrî hareket
lerin, sosyali ıgelişmeierin ve şehirleşme hareket
lerinin ve siyasi hareketlerin olduğu bir meım-
leketite bu kadar polisle, bu kadar emniyet teş
kilâtı il arzuladığımız huzuru, arzu .ettiğimiz 
hâdiselere takaddüm mümkün oimaz. Biz bu
nu gayet rahatlıkla ve gayet objektif şekilde 
takdir ve idrak ederek önümüzdeki tedbirleri-" 
ımizi ona göırıe nazarı itibara almış ve plâniarı-
ımızı bu istikamette hazırlamış ve tatlbilk mev
kiine koıymıalk üzere bulunuyoruz. Binaenaleyh 
hâdiseleri tetkik ederken bir Devlet oıtoritesiz-
liğinden, Devlet emniyetsizliğinden baıhsetmeik 
uygun oilmaz. Şunu sarahatle ifade etımek işite
nim ki, Devlet nizamını bozmaya matuf, Dev
letin temel müesseselerini yıkmaya matuf, keza 
âmme nizamını bozmaya matuf, vatandaşın hu
zurunu bozmaya matuf hareketler ve hâdiseler 
karşısında örneklerini verdiğimiz gibi Devlet 
güçlüdür., Devletin bütün kuvvetleriyle bu gibi 
hareketleri önleme kararlılığı içerisindeyiz. He
defimiz, demokratik rejimin kanun çerçevesi 
içerisinde yürütülmesidir. Tedhiş ile, baskı ile 
biz emniyet ve asayişi tesis etme kararlılığı ve 
niyetinde değiliz arkadaşlar. Şimdiye kadar Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesinde tatbik edilen sis
temi sureti katiyede kabul etmiyoruz. Kanunla
rı tatbik etmek suretiyle, basiretli ve akıllı, ge
rekli bütün tedbirleri ve şartları da nazarı itiba
ra almak suretiyle tam kanun hâkimiyetini tesis 
etmek suretiyle, Devlet emniyetini devam ettir
me kararlılığı içerisindeyiz. Baskı metodu ile, 
tedhiş ile vatandaşı sindirmekle hattâ bu vata
nın evlâdı olmama gibi bir düşünceyi telkin et-
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mek suretiyle tatbik edilen metot ve yol bizim yo
lumuz değildir ve olmıyacaktır. Onun için isim 
yapmak endişesiyle tedhiş metotlarından sureti 
katiyede tevakki ediyoruz. Sabırlı, dikkatli, şart
lara uygun, kanunlarda tâviz vermeden, ama 
tam bir kararlılık içinde vatandaşa hüsnü mua
mele yapmak suretiyle Devlet otoritesini ve Dev
let nizamnı tatbik etmek ve korumak kararın
dayız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P, sıra
larından alkışlar). 

2. — C. H. P. Grupu adına Kars Üyesi Meh
met Hazer'in; memlekette asayiş ve huzurun te
mini içn gerekli tedbirlerin alınmasına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer, İçtüzü
ğün 132 nci maddesi gereğince C. H. P. Grupu 
adına söz istemektedir. 

C. H. P. GRPU ADTNA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, Savın İçişleri Bakanının asayiş konusun
da verdiği izahatı dikkatle dinledim. Verilen 
bu izahat dolayısiyle Bakana peşinen teşekkür 
ederim. 

türel sebepler vardır diye eşkıyaları mazur göre
meyiz, teşvik edemeyiz arkadaşlar. Bugün alın
ması lâzımgelen ilk ve ciddî mesele idarî ted
birdir. Sosyal tedbirleri idarî tedbirlerle bera
ber yürütmek elbetteki lâzımdır. Ama sosyal 
tedbirler bugüne kadar yeterince alınmamıştır 
diye, ee, ne yapalım efendim sosyal adalet te
sis olunmamış, filân yere kültür yeteri kadar 
götürülmemiştir, filân adam da dağa çıkmakta 
haklıdır diyebiliriz miyiz arkadaşlar?.. Elbette di
yemeyiz. Bu, eşkıyayı teşvik olur. Muhterem ar
kadaşlar, Türkiye'nin coğrafyası değişmemiştir. 
Türkiye o gün de aynı hudutlar içinde idi ve 
Türk zabıtasının elindeki imkân ve silâhlar o gün, 
bugünkünden çok az idi, çok yetersizdi. Buna 
rağmen asayiş tesis edilmiş, huzur sağlanmıştı. 
Biz, Hükümetin alacağı isabetli tedbirleri bekle
mekteyiz. 

Arkadaşlarım, matbuata intikal eden havadis
leri hepiniz hatırlarsınız. Bugün Devlet otoritesi 
kullanan, vergi almaya cesaret eden eşkıya var. 
Budin bölgeleri kendi aralarında bölen, ayıran 
ve Devletle değil, şakiler aralarında paktlar ya
nılıyor. Şakiler, aralarında bölgeler ayırarak, 
sen benim bölgeme gelmezsen ben de senin bölge
ne gelmem, diye anlaşmalar yapılıyor. Bun
ların karşısında hükümetler parlâmentolar elbet
te tedbir alacaktır. Elbette bu hareketi derhal 
önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
Hükümet hangi tedbiri getirmiş, hangi taleple 
o-elmiste muhalefet veya iktidar bu talepleri 
reddetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar Sayın Bakan eskivi ka
rı ştırmıvacaŞım dediler, ama hep eskiden bahset
tiler. Arkadaşlar bizim zamanımızda da bu olay
lar oluvordu. Fakat biz Hükümeti grupumuzda 
sıkıştırmış, Hükümetin icraatını eleştirmiş, ba
kanları değiştirmiştik arkadaşlar. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Biz de 
yaptık... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yaparsı
nız, yapmazsınız bir şey demiyorum, yapmadınız 
da demiyorum. Yani dün olmuştu, binaenaleyh 
bugünde olsun... Bunun yanlışlıkları bugünün 
mazereti .olamaz. 

Muhterem arkadaışlar; bir başka yanlışlık 
daha var. Dün bir genel görüşme açılmasını 
istedik. Bu genel görüşmenin açılması biraz 
evvel arz ettiğim esaslara dayanıyordu. Her 

Muhterem arkadaşlarım, biz konuyu bir Dev
let "otoritemi olarak ele almaktavız. Biz bu me
sel evi, Hükümeti yıpratmak, HükümeL alevlim

de bir hava yaratmak maksadiyle ele almış değiliz. 
Eskiva karşısında zavıf durumda bulunan bir 
Hükümet bizim Hükümetimiz olamaz. Biz Hükü
meti, eşkıva karşısında kuvvetli görmeyi ve Hü
kümetin bu hususta alacağı tedbirleri destekle-
mevi hedef tutmaktayız. Bugüne kadar Türki
ye'de bu kabîl hâdiseler olagelmiştir; doğrudur. 

Arkadaşlar hatırlarsınız, Cumhuriyet idaresi 
her ilçesinde bir namlı eskiva bulunan bir Tür-
kive teslim almıştır. Fakat o günün şartları 
içinde alman ciddî İsrarlı tedbirlerle bütün bu 
eşkivalar tenkil olunmuş, huzur ve asavis saklan
mıştır. Cumhurivet idaresinin kurducu bu niza
mı idame ettirmek dünkü hükümetler gibi busrün-
kü Hükümetin de vazifesi cümlesindendir. Elbet
te arkadaşlarım bu asayiş bozucu ol avların çe
şitli nedenleri vardır. Sosval nedenleri vardır, 
kültürel nedenleri vardır, politik nedenleri var
dır. Fakat bunların bir kısmı uzun devreler is-
tiyen uzun zamana muhtacolan tedbirlerdir. Sos
yal tedbirler vardır, sosyal nedenleri vardır, kül-
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arkadaş bu konuda bildiğini söyliyecek, yol 
gösterecek, derde deva bulmak için çalışacak
tık. Fakat maalesef bu imkân elden alındı, 
ama bir taraftan genel görüşme açılmasını ön-
liyen bir karar mevcut iken bir taaftan Hükü
met aynı konuyu bir başka istikamette yeni
ledi. Arkadaşlar bu usulî muamele yanlıştır. 
Hükümetle Parlâmento üyeleri arasında böyle 
meselelerde faı'klı muamele yapılamaz. Genel 
görüşme açılmasına lüzum görülmediğine göre 
aynı konu, PIülküm et için de bahis mevzuu 
olabilirdi, olmalıydı. Çünkü Hükümet madem 
bunu arzu ediyordu,, bu meselelerin konuşulma
sını arzu ediyordu, Hükümet Grupu, çoğun
luk grupu demek ki, Hükümetle mutabakat ha
linde değil. Hükümetin vermek istediği izahatı, 
Hükümetle anlaşarak verdireibilmeliydi veya 
buna lüzum görüyorsa Hükümetle aynı yola 
imale etmeliydi. Bu tezadı bir usul meselesi 
olarak işaret etmeyi lüzumlu görmekteyim. 

Sayın Bakan bâzı rakamlar verdiler. Bun
ların üzerinde duracak değilim. Polisimiz ye
tersizdir, vasıtaları azdır; doğrudur. Vası
talar temin etmeliyiz, polisi takviye etmeliyiz. 
Falkat arkadaşlar, asıl mühim olan mesele iti
mat telkin etmeliyiz. İstihbarat sağlamalıyız. 
Bugün vatandaş Hükümete verdiği gizli bilgi
leri derhal şayi oldu endişesiyle, bir. 

İkincisi; eşkıya karşısında kendisinin Dev
let tarafından korunmadığını gördüğü için iki, 
Devlete yardımcı 'Oİmamalktadır. Helikopterler 
olabilir, tayyareler (bulunabilir. Arkadaşlar, 
eşkıya göklerde değil, eşlkıya yerde, halkın 
arasında yaışıyor. Eşkıyayı bcsliyenlcr o bölge
lerin insanlarıdır. Eşlkıya ile ya onlardan bâ
zıları ortak, suç ortağıdır veya bâzıları korku
dan eşkıyayı beslemek zorundadır. Muhterem 
arkadaşlar, bâzı bölgeler vardır ki, zulme uğ-
rıyan, kardeşi öldürülen insanlar şikâyetten 
dalhi korkmaktadırlar. Bâzı bölgeler vardır ki 
Hükümet doktorları şerirlerin korkusundan 
rapor veremez haldedir. Bunların hepsi birer 
vakıadır. Bunlar için tedbir almaya mecburuz 
arkadaşlar, itimat telkin etmeye mecburuz. 
Eş/kıyanın, ilerde bir af gelecek, ümidi olma
malıdır, eşkıyanın şu veya bu parti tarafından, 
şu veya bu şahıs tarafından himaye edileceği 
kanaati silinmelidir arkadaşlar. Bunlar yapıl
dığı takdirde eşkıya barınamaz arkadaşlar. 

İdarenin önleyici tedbiri idari vazifelerinin ba
şında gelmektedir. Devletlerin ilk ve son va
zifesi. huzuru, asayişi sağlamaktır. Huzur ve 
asayişi sağlamanın ilk tedbiri de Devlet oto
ritesini, kanun otoritesini hâkim kılmaktır. 
Devlet otoritesi de, kanun otoritesi de ciddî 
bir tutumla, ısrarlı bir takiple sağlanabilir. 
Son zamanlarda siyasi edeibiyatımızda güler-
yüzlü Hükümet, güleryüzlü idareden bahsedili
yor. Evet arkadaşlar, güleryüzlü idareye muh
tacız, lâzımdır, fakat ciddî idareye de muh
tacız. Ciddî, kanunları istisnasız uygulıyabilen 
ve sağdan,- soldan gelecek tesirleri dinlcmiyen 
bir idareye de ihtiyacımız vardır. 

Muhterem, arkadaşlar, idare hayatımdan gel
miş bir arkadaşınızım. Tecrübe ile görmüş um
dur ki, bir yerde zalbıta âmiri, bir yerde idare 
âmiri meseleyi ciddî almışsa bütün şartlar aynı 
olmak üzere hâdiseler önlenmiştir. Hattâ bir se
ne evvel filân jandarma kumandanının zamanın
da o bölgede eşkıya kıpırdıyamamış, hayvan 
hırsızlan ha re ekte geçememiş, bir sene sonra bir 
başkası gelince cesaret bulmuş ve istediği gibi 
kendi melanetini icra etmiştir. Binaenaleyh ko
nunun önemi Devlet otoritesini her kademede 
sağlamaktır. Her idare âmiri, her zabıta âmiri 
bölgesinde vukubulan asayişten kendisi mütees
sir olmalı, onu onur meselesi yapmalıdır. Onu 
âdeta Devlet otoritesinin gölünün önünde kas-
dedildiği mânasına alıp gecesini gündüzüne ka
tıp taki'betmelidii". Böyle yaptığı takdirde aı4ka-
daşl ar muvaffakiyet mııılı akkaktı r. Ya t a tıdaşa 
şunu telkin etmeye mecburuz: Biz, her polütik an
layışta olan insanlar, Türkiye'de huzurun sağ
lanmasını istiyor uz, biz gideceğimiz yolların 
emin olmasını istiyoruz, yani halk arasında dar
bımesel haline gelmiş bir söz vardır : Türk va
tandaşı başının üstünde altın tepsi içinde kor
kusuzca gece gündüz, dağda bayırda altın taşı
yabilin elidir arkadaşlar. Bunu yapabilmek için 
de Devlet otoritesini dağa, taşa hâkim kılmak 
lâzımdır. Bu, korkuyla olamaz. Bu tedbir bul
makla, bu Devlet kuvvetlerini koordinc etmek
le mümkündür. Sayın Bakarı buyurdular, yalnız 
zabıtanın 'kifayetsizliği bu meseleye sebep de
ğildir. Doğrudur. Hükümet mademki büyük bir 
mesele karşısı ndad ir, bir Hükümet tedbiri ala
bilmelidir, bir koordinasyon kurmalıdır. Adlî, 
idari, iktisadi tedbirleri beraberce almalıdır, 
Plânlama ile işbirliği yapmalıdır. Bunların hep-
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si bir arada uygulanalbilir.se elbette iyi netice
ler alınır. Ayrıca bir şey daha yapmalı, asayişi 
(bozulmuş bölgelere yeterli elemanlar gönder
mek lâzımdır. Asayişi bozuk bölgelere beğenil-
miyen cezalılar gönderilmemelidir. Bundan asa
yiş müteessir oluyor, bunun tedbirleri, basit 
tedbirler bunlar. Bunları her Hükümet, her Ba
kan, her Bakanlık kolaylıkla alabilir ama alışı
lagelmiş bir metotla asayişi bozuk olan bölge
lerde, dağlarında eşkiya gezen, faili meçhul 
vakaları birbirini takilbeden zabıta âmirleri 
idare âmirleri üst üste terfi ettirilirse, elbette 
eşkiya ile başa çıkılamaz. 

Eşkiya ile başa çıkmak için zalbıta âmirine, 
idare âmirine, hattâ savcıya, bölgendeki eşki-
yayı yakalamadıkça, onları tenkil etmedikçe 
senin terfiini düşünmem demek lâzımdır arka
daşlar. Bu basit bir tedbirdir. Ne para ister, ne 
'başka şey. Şûrayı Devlet buna bir şey demez. 
Vazifesini yapanla vazifesini yapmıyanı birbi
rinden ayırmak için kıstas vardır Devlet idare
sinde bunun çeşitli kıstası vardır. Hiçbir Dev
let Şûrası, niçin sen vazifesini yapmıyanı, yap
madığı sabit olanı terfi ettirmedin diye karar 
bozmaz. Bunları ihbar edeceksin, bunları yaza
caksın, ondan sonra diyeceksin ki, arkadaş 
1 - 2 - 3 - 5 hatan vardır, onun için müsaade ette, 
seni terfi ettirmiyeyim. 

Sevgili arkadaşlarımı, sözlerimin başında arz 
etmiştim. Mesele müşterek meseledir. Dert, mil
letin, Devletin müşterek derdidir. Parlâmento
nun bu mesele ile ilgilenmesi Hükümeti zayıf 
çıkarmaz. Bilâkis, herkeste, '.Benim Meclisle
rim, bu mesele ile ilgileniyor, Hükümetim bu 
mesele ile ilgileniyor, kanaatini uyandırır. Bi
naenaleyh, bütçe gelecektir, bütçe gelinceye ka
dar bunu görüşmiyelim tarzındaki müdafaa 
haksızdır, yersizdir. Bütçe Hükümet için de ge
lecektir bütçenin geleceği zamana kadar tedbir
leri tehir etmiye imkân yoktur. Doğuda, Gü
ney - Doğu Bölgesinde hakikaten dışarı çıka-
mıyan, hakikaten korku içinde yaşıyan şikâyet 
mercilerine gidemiyenler vardır arkadaşlar. 
Bunları Hükümet de biliyor hepimiz de bili
yoruz. Bunun yolu var. Devletin elinde türlü 
İmkânlar var. Bu kadar hâdiseler yoksa niçin 
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Jandarma Genel Kumandanı asayişsizlik olan 
bölgede? Niçin bu hâdiseler yoksa gazeteler 
'sayfa sayfa eşkıya resimleri basmakta? Bu hâ
diseler yoksa niçin sayın Bakan burada etraf
lı izahat vermekte? Bunlar vardır arkadaşlar. 
Bunların varlığını kabul ederek tedbir almak 
lâzımdır. Hükümetlerin alacağı tedbirler, arz 
ettiğim gibi, kanunu hâkim kılana istikametin
de olmalıdır. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — 4 de
fe tekrar ettin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Önleyici 
tedbirin esas unsuru alman haberleri değerlen
dirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Orihon müdahale etme
yiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Alman 
haberler değerlendirilmiyor arkadaşlar, alman 
haberler ifşa ediliyor ve alınan haberlerin ifşa 
edilmesinden dolayı vatandaşta 'emniyet kal
mıyor. Zabıta tedbirlerini Hükümetin bu isti
kamette alması hem lâzımdır, hem mümkün
dür. Hulâsa sayın arkadaşlarım, ben huzuru
nuzda gazetelerden bilgi vermek istemiyorum. 
Meseleyi uzatmak istemiyorum. Ama (A. P. 
'sıralarından, «daha nasıl uzatasm» sesi) San 
arkadaşım bilmezsin bu meseleyi, bu mesele 
Türkiye'nin bekası meselesidir, bu meselenin 
içinde Türkiye'nin bütünlüğü meselesi vardır, 
bu meselenin içinde Türkiye'nin Devlet olma 
'haysiyeti meselesi vardır. (A. P. sıralarından 
«yeni mi oldu» sesi) Yeni değil, dün de vardı, 
bugün de var. Arz ettim, bu meseleyi çok ciddî 
ele almaya mecburuz, etrafıyla ele almaya mec
buruz, Hükümet olarak ele almaya mecburuz. 

Hükümet ihtiyaç gördüğü tedbirleri kısa 
zamanda Meclislere getirirse biz destekleyici 
olacağız, destekliyeceğiz ve Hükümetten vazife 
istiyeceğiz. Vatandaşın huzuru buna bağlıdır, 
bizim huzur içerisinde çalışmamız buna bağlı
dır. Hükümeti bu yolda vazifeye davet ediyo
rum ve Hükümete bu yolda başarılar diliyo
rum. Cümlenizi saygıyle selâmlarım. (Alkış
lar) 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun çalışma saatleri ile ilgili Başkanlık Divanı 
kararı hakkında Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel arşiv nüshası 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa

yın Ahmet Nusret Tuna ile Samsun Üyesi Sa
yın Fethi Tevetoğlu'nun, iftar saati dolayısiy-
le Genel Kurul çalışma saatlerinin Başkanlık 
Divanı tarafından tanzim edilmesine dair öner
geleri, Başkanlık Divanının 21 . 12 . 1966 ta
rihli toplantısında görüşülerek; Ramazan ayma 
münhasır olmak üzere. Genel Kurul çalışma 
saatlerinin 14.00 - 16.30 olarak tesbiti kararlaş
tırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

ıCunıhuriyet Senatosu 
Başkam 

ibrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Çalışmaların saat 14,00 ile 
16,30 arasında tesbitine Başkanlık Divanı ka
rar vermiş bulunmaktadır. Bu hususu oyları
mla arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Yalnız bugün baş
langıcı 14,00 te değil 15,00 te yaptık, bugün so
nucu verilen karara göre tatbik etme husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1966 Kalkınma İstikrazı kanun tasarı
sını görüşmek üzere Vır Geçici Komisyon teşki
line dair Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun 

tasarısı Millet Meclisinde kabul edilip Cumhu
riyet Senatosuna gelmiş bulunmaktadır. Hava
le edilmiş olduğu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından (5) er üye alın
mak suretiyle kurulacak olan Geçici bir Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
Bütçe Plân, Malî ve İktisadi İşler Komis
yonundan seçilecek 5 er kişiden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi talebedilinektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. Anasaya 
Mahkemesine bir asıl üye seçimi. Tur 46. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, ikisini birlikte yapalım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ikisini bir de
faya mahsus olmak üzere birlikte yaptık. Gör
dük ki karışıklık oluyor. Seçimin düzeniyle gö
revli olan Başkanlık bu hususta... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takrir vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, seçime geçiyoruz. 
Tasnif heyeti için ad çekiyorum: Rıza Isı

tan 1.. Burada. Hüseyin Kalpaklıoğlu?... Bura
da. Erdoğan Adalı?... Yok. İhsan Sabri Çağla-

yangil?... Bakan. Mustafa Deliveli?... Yok. Ta
rık Remzi Baltan?... Yok. Refet Aksoyoğlu?... 
Burada. 

Sayın Aksoyoğlu, Sayın Kalpaklıoğlu, Sa
yın Isıtan tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Seçime başlamak için kura çekiyorum: Sa
yın Üzdilek. (İkisi bir arada olsun, sesleri) 
İkisi bir arada mümkün değil. S ecinnin sıhhatle 
yapılması, tek oy dâhi iptal edilip edilmemesi 
hususunda görevli olan Başkan, seçiminin sıh
hati bakımından mânevi mesuliyet taşıyarak 
tek yapılmasını zaruri görmektedir. Bu sebep
le tek yapılacaktır. (A. P. sıralarından, «Baş
kan mı, Başkanlık Divanı mı?») Başkan, Baş
kan asıl mesuliyet Başkanın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kcyseri) — 
Oylamıyacak inisiniz benim, takririmi? ^ 
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BAŞKAN —• Hayır, takrir verirseniz oyla
mam. 

Seçime geçiyoruz. 
(Tabiî Üye Fahri Özdilek'ten itibaren oylar 

toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı efendim1?... Yok. 

Oylama muamelesi bitmiştir. Tasnif He
yeti lütfen yerini alsın. 

Seçim sonuçlarını okutuyorum., 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa MaJhkemosine asıl üyelik için 

22 . 12 .1966 günü yapılan seçime (99) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Kıza Işitan 

Üye 
Refet Aksoyoğm 

Fevzi Münip Al peren 
Halil Ertem 
İhsan Olgun 
Halit Zarbun 
Boş 

7 
2 
2 

83 
5 

BAŞKAN —• Seçim için gerekli çoğunluk 
elde edilememiştir. 

48 nci tura geçmeden önce Sayın Kalpak-
lıoğlu'nun, İki seçimin bir arada yapılmasını 
istiyen önergesi vardır. Seçimin sıhhati baikı-
mından tek oyun dahi iptalini istemiyen Baş
kan bu sebeple önergeyi oya arz etmekte ken
disini mazur görür. Çünkü bundan önceki bir
leşimde ilk defa iptal edilen oylar cılktı. İki 
seçimi bir arada yaptığımız takdirde yine böy
le olabilir. Bu sebeple arkadaşım beni her 
halde mazur görür. Tdk oyun dahi iptali gi
bi bir mevzua Başkanlık taraftar değildir. Bu 
se'beple ayrı ayrı yapmak mecburiyetindeyiz. 
Ayrı yapacağız. 

48 nci oylamaya geçiyoruz. Tasnif Heyeti 

aynı tasnif heyetidir. 48 nci tur, seçime ge
çiyoruz. 

(Tabiî tiye Fahri Özdilek'ten itibaren oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan Sayın 
üyeler? Yok... Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetinden Sayın Rıza Isıtan? Yok... 
Tasnif Heyetini tamamlamamız lâzım. Kur'a 

çekiyorum. 
Sayın Aksoley?.. Yok. 
Sayın Nahit Altan?. Divanda. 
Sayın Ulusoyl. Yok. 
Sayın Tevfik İnc i l . Yok. 
Sayın Selâhattin Özgür?.. Divanda. 
Sayın İsmail Yetiş1?.. Yok. 
Sayın Necip Seyhan 1. Yok. 
Sayın Abbas Oilâra?.. Burada. Tasnif He

yetine. 
Seçim sonuçlarını okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi üyeleri için 22.12.1966 

günü yapılan seçime (91) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede adları yazılı zevat hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Üye 

Abbas Oilâra 

Fevzi Münip Alperen 
Halil Ertem 
Halit Zarbım 
Bos 

Üye 
Refet Aksoyoğhı 

;> 
2 

81. 
3 

BAŞKAN — Biraz önce alman karar gere
ğince, müddet de bitmiş bulunmaktadır. Ay
rıca görüldü ki, bir yeter sayı da elde edilme
miştir. Bu sebeple 27 Aralık 1966 Salı günü 
saat 14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,30 

« •» 
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bendinin «IH»' ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
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Tek Sözleşmesine 'katılmamızın uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler, Sosyal İş
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ma tarihi : 17.12.1966] 


