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26. Birleşim 
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îçindekileı 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 628:629 

2. — Gelen kâğıtlar 629:630 

3. — Yoklama 630,646:647 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
mla sunuşları 631 

1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangirin Birleşmiş Milletlerin 20 nci Ge
nel Kurulunun Kıbrıs meselesi hakkında al
dığı kararının hukukî ve bağlayıcı bir nite
lik taşımadığına ve Assamblenin bu mese
lenin esası üzerinde tavsiye yetkisinin dahi 
ibulunmadığma dair demeci. 631:635 

2. — Birleşmiş Milletler Assamlesinde 
Kıforus dâvası için son alman karar karşı
sında, Millet Meclisinin aydınlanmasına 
ve millî menfaatlere uygun tedbirlerin or
taya konmasına imkân vermek üzere Kıb
rıs konusunda Ibir genel görüşme açılması
na dair C. H. P. Grupu adına verilen öner
ge (8/1 )• 635 

3. — Türk umumi efkârının Kı'brıs dâ
vasının geçirmiş olduğu safhalar ve varıl
mış olan merhale ve sebepleri hakkında foil-

Sayfa 
gi sahibi olabilmesini ve milletvekillerinin 
düşünce ve kanaatlerini ifade edebilmelerini 
teminen bir genel görüşme açılmasına dair 
A. P. Grupu adına verilen önerge (8/2) 636: 

640 
4 — Gecekondu kanunu tasarısının 

havale edilmiş olduğu Anayasa, Adalet, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Devlet Bakanı Cihat Bilıgehan'-
ın önergesi (4/18) 640 

5. — Sorular ve cevaplar 640 
A) Sözlü sorular ve cevaplan : 640 
1. — Istanlbul Milletvekili Coşkun Kır-

ca'nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclisince sevk edilmiş, hangi ka
nun tasarı ve tekliflerinin mevcut bulun
duğuna dair Millet Meclisi Başkanından 
sorusu ve Başkanlık Divanı adına Başkan-
vekili Nurettin Ok'un sözlü cevabı (6/39) 640: 

646 
2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıilb-

rahimoğlu'nun, 1950 yılından 'bugüne ka
dar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve 



Şayia 

marka traktör ve biçer - döver ithal edil
diğine dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü so
rusu 06/43) 646 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesin
deki röntken cihazlarından birini uzun 
süredir işlemez halde 'bırakan tüpün ne 

1. — GEÇEN 

içişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanve- I 
kili Faruk Sükan, Birleşmiş Milletlerce Kıbrıs I 
için alman kararın bir tavsiye kararı niteliğin
de olduğu ve yapılan anlaşmaları bozamıyaca-
ğı, yakında bu konuda geniş bilgi verileceği 
hakkında bir demeç verdi. 

Ticaret Bakanı Macit Zeren, Adana Millet
vekili Kemal Sarıübrahimoğlu'nun 24 . ncü 
Birleşimdeki konuşmasına cevap vererek, Tica
ret Bakanlığının onanmasiyle kanun dışı bir 
atama veya işten çıkarma yapılmadığını açık
ladı. 

Kıbrıs dâvası ile ilgili bir genel görüşme 
açılmasına dair C. H. P. Meclis Grupu adına 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in önergesiyle, 
A. P. Meclis Grupu adına İstanbul Milletvekili 
Mühiddin Güven ve Aydın Milletvekili Nahit 
Menteşe'nin, önergesi okunarak, bu önergeler 
konusunun gündeme alınıp almmıyacağmm ge
lecek birleşimde oya sunulacağı bildirildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına okunan 
Başkanlık tezkeresindeki sebep ve sürelerle 
izin verilmesi kabul olundu. 

Dost ve kardeş Pakistan Milletine, uğradığı 
'bora felâketi sırasında verdiği can kayıpları 
dolayısiyle Millet Meclisince taziyet telgrafı 
çekilmesine dair Kütalhya Milletvekilleri Meh
met Ersoy ve Mesut Erez'le izmir Milletvekili 
Mehmet Ali Aytaş'ın, önergesi okundu, gereği
nin Başkanlıkça yerine getirileceği bildirildi. 

Ordu Milletvekili Sad i ' Pehlivarıoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu adaylığından çekil
mesiyle açılan yere içel Milletvekili Mazhar 
Arıkan aday gösterildi ve komisyonlardaki açık 

Sayfa 

zaman tamir edileceğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/48) 646 

4. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'-
ın, tütün ekicilerinden kesilen paralarla 
kurulacağı söylenen Tütüncüler Bankası
nın durumuna dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/50) 646 

I üyelikler için seçim yapıldığı ve tasnif sonun-
I da gösterilen adayların seçildikleri anlaşıldı. 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline 
ek. ücret verilmesine dair kanun tasarısı, önce
lik ve ivedilikle görüşülmek üzere gündeme alın
dı, görüşüldü ve tümü kabul olundu. 

22 Aralık 1965 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 19,07 de) Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ahmet Bilgin Adil Yaşa 
Kâtip 
Kars 

Adil Kurtel 

SORULAR 
Sözlü sorular 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
'bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/92) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçfbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve ısantralin halen niçin işletmeye açılmadı
ğına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/93) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde is-

7TANAK ÖZETİ 
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tifade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
(hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/94) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 
Erzurum'da aile hasma kaç ton kok kömürü 
verildiğine ve Doğu illerinde, kömür kontenja
nının artırılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/95) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yı
lında, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç 
personeli bulunduğuna dair sözlü soru önerge
si, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir, (6/96) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Adapazarı - Karasu turistik yolunun yeni
den düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/97) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/98) 

8. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut vakıf iş hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da-

2. — GELE] 

TASARILAR 
1. — 1076 sayılı İhtiyat sulbayları ve ihtiyat 

askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/77) (Millî Savunma Komisyonuna) 

2. — «Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/78) (Dışişleri ve Çalışma komisyonla
rına) 

3. — Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ticaret ve kalkınma ile ilgili IV ncü 
kısmın eklenmesine dair Protokol ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasaıısı (1/79) (Gümrük ve Tekel, Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

ir sözlü soru önergesi (6/99) (Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

9. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
iyi komşuluk Andlaşmalarmın tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanı
lıp inanılmadığma dair sözlü soru önergesi 
(6/100) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

10. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savunma 
Bakanına göndermiş olduğu yazının tam met
ninin ne olduğuna dair sözlü soru önergesi 
(6/ 101) (Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir.) 

11. — îstan'bul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi (6/102) (Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

12. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde. Başmakçı köyü 
Kuran Kursu hocasının teşvikiyle, kurs tale
belerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları 
hakkında ihbarın tahkik edilip edilmediğine 
dair sözlü soru önergesi (6/103) (Devlet, Ada
let, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larına gönderilmiştir. 

4 — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sayılı 
Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve hu kanuna bir ek madde eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/80) (Gümrük ve Te
kel, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

5. — Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanun
la ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/81) (Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

6. — Türkiye ile İran arasında Transit An
laşması ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı (1/82) (Ulaştır
ma, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

7. — Türk - Yunan Trakya hududunun mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının 

KÂĞITLAR 
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ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imza
lanan Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı (1/83) (Dışişleri 
ve Bayındırlık komisyonlarına) 

8. — Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/84) (Tarım, Ticaret, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
larına) 

TFKLİRLEE 

9. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ('2/173) 
(Adalet Komisyonuna) 

10. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi suçlu
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair kanun teklifi (2/174) (Adalet Ko
misyonuna) 

11. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer ve 9 arkadaşının, 3456 sayılı Noterlik Ka
nununun 4166 sayılı Kanunla değişik birinci 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihazla; anahtarlarını sağa çevirerek beyaz 
düğmelerine basmalarınızı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ek

seriyetimiz var. Müzakereye başlıyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, milletvekili arkadaş-

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/175) (Adalet Komisyonuna) 

12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/176) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 

13. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/177) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

14. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/178) (Anayasa ve 
Adalet komsiyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna) 

15. — Konya Milletvekili İhsan KaJbadayı'-
nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/179) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

larımızdan bâzıları gündem dışı söz istemiş 
bulunuyorlar. Bugünkü gündemin çok dolu ol
ması hasebiyle bu taleplerini inşallah Cuma 
günkü oturumda yerine getirmeye çalışacağız. 
Bugünlük mazur görmelerini rica ediyorum. 

Yalnız Sayın Dışişleri Bakanı gündem dışı 
söz istiyorlar. Buyurunuz efendim. 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KATİPLER : Adil Kurtel (Kars), Adil Yaşa (Sürt) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ Gl 

1. — Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayan-
gil'in, Birleşmiş Milletlerin 20 nci Genel Kuru
lunun Kıbrıs meselesi hakkında aldığı kararının 
hukuki ve bağlayıcı bir nitelik taşımadığına ve 
Assamblenin bu meselenin esası üzerinde tavsi
ye yetkisinin dahi bulunmadığına dair demeci. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGtL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakan 
Vekili Sayın Faruk Sükan'm Yüksek Heyetini
ze verdiği izahatta, bendenizin avdetinde bu 
hususu teferruatiyle açıklıyacağım tasrih edil
miştir. Dün avdet etmiş olduğum cihetle yük
sek huzurlarınıza bu maksatla çıkmış bulunu
yorum. 

Birleşmiş Milletler 20 nci Genel Kurulu, 
gündeminde bulunan Kıbrıs meselesi hakkında, 
malûmları bulunan kararı almıştır. Zannediyo
rum ki, üzerinde ilk durulması gereken nokta 
Assamble tarafından kabul edilen bu kararın 
hukukî ve siyasi değeridir. Bilindiği gibi, As
samble, Birleşmiş Milletler Yasasının 10 ncu 
maddesi mucibince, milletlerarası meseleleri 
müzakere etmek ve bunlar hakkında ilgili dev
letlere ve Güvenlik Konseyine tavsiyelerde bu
lunmak yetkisini haizdir. Birleşmiş Milletler 
Yasası, yedinci bölümüyle Güvenlik Konseyine 
tanıdığı icrai karar alma yetkisini, Genel Ku
rul için vermemiştir. Diğer taraftan Yasanın 
12 nci maddesine göre, Güvenlik Konseyi her 
hangi bir durum veya ihtilâf hakkında Yasada 
kendisince talebedilmeden, her hangi bir tav
siyede bulunamaz. Kıbrıs meselesi ise 1964 Şu
bat ayından beri Güvenlik Konseyinin günde
mindedir ve Konsey Assambleden bir tavsiye
de bulunmasını istememiştir. Assambleye ilk 
müracaat 19 ncu ve 20 nci dönemlerde Kıbrıslı 
Rumlar tarafından yapılmıştır. Türkiye de, te
şebbüsün münhasıran Kıbrıslı Rumların elinde 
bulunmaması mülâhazasiyle ve Kıbrıs Türk Ce
maatine karşı takibedilen siyasetin yarattığı 
tehlikeli durumun görüşülmesini istemek mak-
sadiyle Birleşmiş Milletlere müracaatta bulun
muştur. 

Kıbrıs hakkında Assamble tarafından alı
nan kararı, işte bu mutalar ve aynı zamanda 

EL KURULA SUNUŞLARI 

Assamble müzakerelerinin seyri ve Türkiye'
nin tutumu ışığında incelemek lâzımdır. Böyle 
bir incelemeden çıkan neticeler ise, hiç şüphe
siz şunlardır : 

1. Assamble kararı, ancak ilgili devletlere 
ve Güvenlik Konseyine bir tavsiye mahiyetin
dedir. Devletler içi hukukî ve bağlayıcı bir ve
cibe yaratmamaktadır. Türkiye ise Assamble
nin Kıbrıs meselesi hakkındaki tavsiyesini ka
bul etmediğini Komisyonda ve Umumi Heyette 
açıkça beyan etmiş ve Türkiye'nin bu tutumu 
tescil edilmiştir. Demek oluyor ki, Türkiye ba
kımından bu karar hiçbir taahhüt ve vecibe 
doğurmamaktadır ve Assamblenin bu kararın 
tatbikini istemek yetkisi yoktur. 

2. Yasanın biraz evvel zikrettiğim 12 nci 
maddesi mucibince Assamblenin meselelerin 
esasına mütaallik bir tavsiyede bulunmaya yet
kisi yoktur. Bu hususu, müzakereler sırasında 
Güvenlik Konseyinin bütün daimî üyeleri be
lirtmişler ve Kıbrıs meselesinde başlıca hareket 
noktasının Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 
tarihli Kararı olduğunu, Assamble tarafından 
verilecek kararın bu kararın dışında hükümler 
ihtiva edemiyeceğini kaydetmişlerdir. 

Kaldı ki, Güvenlik Konseyi Birinci Komis
yon müzakerelerinden sonra, Barış Gücünün 
görev süresini uzatmak için bir toplantı akdet
miş ve bu toplantıda 4 Mart 1964 tarihli Ka
rarını yeniden teyideylemiştir. Barış Gücünü 
ihdas eden ve arabuluculuk müesessesini kuran 
4 Mart 1964 tarihli Karardır. Bu bakımdan 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesi için hü
küm ifade eden yetki ve faaliyetlerinin tek 
mesnedi, bugün dahi Konseyin bu kararıdır. 
Şu hususu da kaydetmek gerekir ki, Assamble 
tarafından kabul edilen kararda, Güvenlik Kon
seyine yapılan tek tavsiye, arabuluculuk gay
retlerinin 4 Mart 1964 tarihli Karar çerçevesin
de devam ettirilmesidir. Bu tavsiye bizim de 
desteklemekte olduğumuz muaddel Afganistan 
- Irak - Libya ve Suudî Arabistan tasarısında 
da mevcut idi ve buna bizim bir itirazımız 
mevzuubahsolmamıştır. Bu sebeple Assamble 
tarafından kabul edilen ve birçok çevreler ta
rafından hatalı bir şekilde değerlendirilen son 
karar dahi meselenin çözümlenmesi bakımın
dan 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi Ka-
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rarındaki esasları ve usulleri kabul etmiş ve 
bu alandaki gayretlere devam edilmesini Gü-
\ onlik Konseyinden istemiştir. 

3. Assamble kararlarının bütün önemi, 
Assamble tarafından yapılan tavsiyelerin siya
si ve mânevi etkisidir. Yukarıda izah ettiğim 
gibi, bu tavsiyeler, ilgili devletler için vecibeler 
doğurmasalar dahi Assamblede ittifakla veya çok 
geniş bir ekseriyetle kabul edildikleri takdirde, 
dünya kamu oyunun bir ifadesi olarak önemli 
bir tesiri haiz olabilirler. Ancak, Kıbrıs konu
sunda ittihaz edilen son karar bu niteliği ta
şımaktan çok uzaktır. Gerçekten karara çekim
ser kalan devletlerin sayısı, karara lehte rey 
veren devletlerin sayısının üstündedir. Sırf bu 
sebeple dahi bu karar Assamble'de temsil edilen 
ve azınlıkta kalan devletlerin görüşlerini ifa
deden ileri bir vasfı haiz değildir. Kaldı ki, 
Assamble müzakerelerinde, birçok delegeler bir
takım prosedür oyunları ile reye vaz'edilme
sine engel olunan ve bizim görüşlerimize yakın 
bulunan 4 lü karar tasarısını tercih ettiklerini 
sarahatle söylemişlerdir ve bu tasarı reye gel
miş olsaydı onun lehinde oy kullanacakla
rını tasrih eylemişlerdir. Nitekim, komisyonda 
bu hususu teyideden bir vakıa da cereyan et
miştir. 31 1er tasarısının oylanmasına öncelik 
verilmesi konusunda tasarı sahiplerinin yaptığı 
teklife 24 devlet aleyhte rey vermiş, 35 i çe
kimser kalmıştır. Keza, 31 1er tasarısı kabul 
edildikten sonra bu tasarının sahipleri 4 1er 
tasarısının oya konulmamasmı teklif etmişler, 
fakat bu teklifleri 43 lehte, 31 aleyhte ve 22 
çekimser oyla reddedilmiştir. Bunun üzerine
dir ki, 31 1er tasarısının sahipleri 4 1er tasarı
sına getirdikleri ve kendi tasarılarının kopyesi 
olan tadil tekliflerinin oya konmasında ısrar 
etmişlerdir. Demek oluyor ki, Assamblede Kıb
rıs meselesi hakkında bir müttehit karar, hiç
bir suretle doğmamış ve birbirine zıt iki görüş 
telif edilememiştir. Bu vaziyetin, Assamble ka
rarının mânevi ve siyasi bir tesir icra etmesi im
kânları selbettiği aşikârdır. 

Assamble tarafından Kıbrıs konusunda ka
bul edilen kararın siyasi ve hukukî değerlen
dirmesini bu şekilde yapmış bulunuyorum. 
Şu hususa da işaret etmek isterim ki, bizden 
evvelki hükümetler de Assamble müzakereleri ve 
bunların neticeleri hakkında aynı görüşlere 
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sahibolmuşlardır. Bir misal vermek üzere eski 
Dışişleri Bakanı Sayın Feridun Cemal Erkin 
11 Kasım 1964 tarihinde Senato ve Millet Mec
lisi Dışişleri komisyonları müşterek oturumun
da açıkladığı fikirleri kaydetmek isterim. Sa
yın Erkin'in bu konudaki fikirleri şunlardır : 
«Assamble bir mahkeme değildir ve kararları 
ancak ilgili devletlere bir tavsiye mahiyetin
dedir. Assamblenin mevcut muahedeleri tadil 
etmek veya meriyetten kaldırmak yetkisi de 
yoktur. Hukukan, Assambeleden enosisi tavsiye 
eden bir karar çıksa dahi Kıbrıs'ın statüsünü 
meydana getiren andlaşmalar muvacehesinde bu 
kararın tatbikine imkân mevcut değildir. 

Bütün bunları Assamble'de cereyan edecek 
müzakerelerin ehemmiyetini küçümsemek için 
söylemiyorum. Zira, hukukan bir kıymeti ol
masa dahi, Assamble'den üçte iki ekseriyetle çı
kacak bir kararın siyasi ve mânevi bir tesiri 
olacaktır ve bu itibarla bizim imkânlarımız nis-
betinde Assamble'den menfaatlerimize uygun ola
cak bir karar elde etmek için çalışmamız gere
keceği tabiîdir.» 

Sayın Feridun Cemal Erkin, bu fikirleri ile 
Assamble kararının mahiyetini tâ o zaman gayet 
güzel bir şekilde tahlil etmiş ölüyordu. Onun 
belirttiği gibi Assamble'den çıkan bir karar hiç
bir zaman Kıbrıs'ın Statüsünü meydana getiren 
andlaşmaları ihlâl edemez. Assamble'nin mev
cut muahedeleri tadil etmek veya meriyetten 
kaldırmak yetkisi de hiçbir suretle mevzuu-
bahsolamaz. Sayın Erkin'in temas ettiği siyasi 
ve mânevi tesir ise, biraz evvel izah ettiğim 

. gibi kararın ancak Assamble'de bir azınlığın 
görüşlerine tercüman olması ve farklı bir gö
rüşü izhar eden 4 1er tasarısının oyla konulma
sına usul oyunları ile mâni olunması ve ay
rıca hiçbir büyük devletin ve özellikle Gü
venlik Konseyi üyelerinin 31 1er tasarısını 
desteklememiş olmaları dolayısiyle, izale edil
miş bulunmaktadır. Bu itibarla, Assamble ka
rarı, siyasi, hukukî ve fiilî alanda, Kıbrıs'ın bu
günkü milletlerarası statüsünü hiçbir suretle 
değiştirmiş addedilemez. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi müsaadenizle Assamble'den mahiyetini 
tahlil ettiğim bu kararın çıkmasına yol açan ge
lişmeleri ve sebepleri inceliyeceğim. 
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Hatırlıyacağmız veçhile, Kıbrıslı rumlar I 
Birleşmiş Milletler Assamble'sine 1964 yılında 
müracaat ederek bu meselenin 19 ncu Assamble'-
nin gündemine alınmasını talebetmişılerdir. Fakat, 
19 ncu Assamble, Yasanın 19 ncu maddesinin tat
biki konusunda çıkan ihtilâf yüzünden işlerini 
sürüncemede bırakmış ve gündemindeki hiçbir 
meseleyi müzakere etmeden Şubat 1965 sonunda 
dağılmıştır. O zaman Kıbrıslı rumlar yine 
kendi görüşlerini aksettiren bir tasarıyı ortaya 
çıkarmışlardır. Hindistan, Mısır ve Yugoslavya 
bu tasarının sponsor ve öncülüğünü yapmayı ta 
o zaman kabul etmişlerdir. Afrikalı devletlerin 
hemen hepsi de o zaman bu tasarıya sponsor I 
olmayı vadetmişlerdir. Gerçekten bu sefer 
New-York'ta temas ettiğimiz bütün Af rikalı de
legeler daha geçen sene bu mahiyette bir tasa
rıya sponsor olmayı vadettiklerini ve bu se
beple bu sene de aynı şekilde hareket etmek 
mecburiyetinde olduklarını bize açıkça söyle
mişlerdir. Nitekim, Heyetimizin New - York'a 
vardığı gün Kıbrıslı rumların tasarısı 24 spon
sorla sunulmuş bulunuyordu. Afrika devletleri
nin hemen hepsi de diğer bâzı tarafsız devlet
lerin bu tasarı üzerinde bu derece ısrar etme- I 
lerinin sebeplerini kanaatimizce objektif bir şekil
de tahlil etmek gerekir. Bizimle menfaat çatış- I 
ması bulunmıyan ve kendilerine karşı daima 
dostluk beslediğimiz Afrika devletleri bilhassa I 
Kahire Konferansının tesiri altında kalmış
lardır. 

Komisyondaki müzakereler sırasındaki ko
nuşmalarından ve temaslarımızdan, Afrika Dev
letlerinin Kıbrıs meselesi karşısındaki düşünce 
ve hissiyatları hakkında edinilen kanaatleri şöy
lece ifade edebilirim. 

Bu devletlerin hemen hepsi bağımsızlığına 
yeni kavuşmuş memleketlerdir. Birçokları ba- I 
ğımsızlığa kavuşmuş olmakla beraber henüz 
eski müstemlekeci devletlerle olan bağlarından 
tamamen kurtulamamışlardır. İktisadi bağım
sızlık savaşını kazanamamışlardır. Afrika'da 
Rodezya'daki, Güney - Afrika'daki ve Portekiz 
Kolonilerindeki durumu kendi bağımsızlıkla
rının idamesi bakımından da bir tehlike ola
rak görmektedirler. Diğer taraftan Afrika dev
letlerinin birçoğunda etnik ve dinî birlik yok
tur. Pek çoğunda nüfus çeşitli kabilelere bö
lünmüş bulunmaktadır. Aynı zamanda bu dev- | 

I letlerin birçoğunun hudutları müstemlekeciler 
tarafından suni olarak tesbit edilmiştir. Bu 
sebeple bütün Afrikalı Devletler, ekseriyet 
iradesinin ne pahasına olursa olsun hâkim ol
masını kendi millî birliklerini devamı için za
ruri görmektedirler. Bu mülâhazalar Afrikalı 
Devletlerin Kıbrıs meselesinin kendi açıların
dan değerlendirilmesine büyük nisbette âmil ol
muştur. 

Şu noktayı da belirtmek gerekir ki, müzake
reler sırasında birçok Afrikalı Devletler And-
laşmalara. sadakat prensibinin önemine işaret 
etmiş ve andlaşmaların ancak bütün tarafların 

I rızasiyle değişebileceğini belirtmekten geri kal-
mamışlardrı. 

, Assamble'de mezkûr kararın kabulüne âmil 
olan müspet reylerin ne sebeplerle verildiğini 
bu suretle izah etmiş bulunuyorum. Tabiatiyle 
kararın kabulüne yol açan sebepler meyanmda, 

I bu karara esas itibariyle aleyhtar olanların 
menfi oy kullanmamayı tercih ederek çekim
ser oy kullanmalarını da zikretmek gerekir. Ka
rarı tasvibetmiyen devletlerin ekseriyetinin 

I çekimser oy kullanmış olmalarının nedenlerini 
J şu şekilde özetliyebilirim. 

Assamble'de geniş bir kütle tarafından spon
sor edilen tasarılar ortaya çıktığı zaman, geri 
kalan devletler çok kere ona karşı cephe al-

I mayı tercih etmektedirler. Bu tutumun siyasi 
sebeplerini izah etmeyi zait görüyorum. 

Bu umumi mülâhaza haricinde çekimser oy
ların başka sebepleri de vardır. Bir kere, barış 
gücüne asker ve polis kuvveti veren 9 devlet, 
Kıbrıs ihtilâfı muvacehesinde tam bir objektivi-
te ve tarafsızlık gütmeleri icabettiği kanaatiyle, 
her tasarı hakkında müstenkif oy vermek kararı
nı almışlardır. Sovyetler Birliği ve diğer Doğu -
Avrupa memleketleri de keza aynı ımahiyette bir 

I karar almışlardır. Bu suretle menfi oy kullana
bilecek devletler sayısı azalmıştır. Birçok diğer 
devlet de 31 1er Tasarısının Güvenlik Konseyi 
kararı ile hemahenk olmadığını ve sadece taraf
lardan birinin görüşünü aksettirdiğini ifade et
mekle beraber, mezkûr tasarının kendilerince de 
makbul bâzı esaslar ihtiva ettiğini, meselâ arabu
luculuğun devamı gibi önemli bir tavsiyeyi der-
meyan ettiğini ileri sürerek tasarı aleyhinde bu 
sebeplerle cephe almadıklarını ve çekimser oy 
kullanmakla iktifa ettiklerini belirtmişlerdir. 

— 633 -
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Assamblede Kıbrıs konusundaki kararın hangi 
sebepler altında ve ne şekilde kabul edildiğini 
izah etmiş bulunuyorum. Şimdi devletlerin tu
tumlarının tarafımızdan ne şekilde kıymetlen-
dirildiğini arz edeceğim. 

Tasarıya sponsor olan devletlerin tutumları 
hakkında yukarda daha evvel gerekli bilgileri 
verdim. Bu devletler meyanmda Afrikalı Dev
letlerin tutumlarını objektif kıstaslarla kıymet
lendirmek gerektiğini bilhassa tebarüz ettirdim. 
Zira bu devletler bizim bölgemizde kain değiller
dir. Bizimle bağları ve münasebetleri henüz faz
la gelişmiş değildir. Aramızda bir menfaat ça
tışması bahis konusu olamaz. Bu sebeplerle bu 
devletlerin tutumlarında bir kötü niyet veya Tür
kiye'ye karşı düşmanca-bir hareket görmek kana
atimce yanlış olacaktır. 

Maalesef bizimle yakın münasebetleri bulu
nan ve Türkiye'yi yakından tanıyan diğer bâzı 
devletlerin 31 1er Tasarısına iltihak etmiş olma
ları ve onun lehinde rey vermelerini aynı şekil
de görmek mümkün değildir. Bu devletlerden bâ
zıları Assamblede Türkiye'nin menfaatlerine ay
kırı bir hattı hareket takibetmiyecekleri yolun
daki vaitlerine rağmen 31 1er Tasarısına iltihak 
etmişler veya onun lehinde oy kullanmışlardır. 
Bu şekilde hareketlerinin münasebetlerimiz üze
rinde menfi tesirler icra etmesi tabiî olacaktır. 

Ortada Sovyetler Birliğinin ve NATO Dev
letlerinin desteklerinin kaybedildiği gibi iddia
lar da vardır. 

Sovyetler Birliği ve Doğu - Avrupa memle 
ketlerinin tutumlarında eskisine nisbetle bir fark 
görmek ve bu memleketlerin evvelce lehimizde 
hareket ederken şimdi şu veya bu sebeple aleyhi
mize döndüklerini iddia etmek için hiçbir sebep 
yoktur. Sovyetler Birliği ve diğer Avrupa mem
leketlerinden hiçbirisi, 1964 ten beri tevali eden 
müracaat ve teşebbüslerimize rağmen, Assamble
de Türkiye'nin benimsiyeceği bir karar tasarısı
nın lehinde veya Kıbrıslı Rumların beniımsiyecn-
ği bir karar tasarısının aleyhinde oy vermeyi ka
bullenmiş değillerdir. Bilâkis, oyla ilgili kararla
rını daima mahfuz tutmuşlardır. Sovyetler Bir
liğinin Kıbrıs meselesindeki görüşünün Türkiye'
nin görüşlerine benziyen tarafları olduğu gibi 
Türkiye'nin görüşlerine aykırı tarafları da bu
lunduğu malûmdur. Sovyet Dışişleri Bakanı 
Gromyko'nun 25 Ocak 1965 tarihli beyanatı Sov

yetlerin o günden bugüne değişmemiş olan Kıb
rıs meselesindeki görüşlerini açık bir şekilde ak
settirmektedir. Sovyet delegesinin Komisyonda 
verdiği beyanat yine aynı esaslara istinadetmiş-
tir. Bu durumda Sovyetler Birliğinin tutumun
da bir değişiklik vukubulduğu iddiası varit ola
maz. Kaldı ki, Sovyetlerin tutumunu ımenfi bir 
tutum olarak vasıflandırmak da mümkün, değil
dir. Sovyetler gerek Komisyonda gerek Assamble
de bize karşı dürüst davranmışlardır ve esas iti
bariyle bizi desteklemişlerdir. Sovyet delegesi 
Kıbrıs meselesi ile Güvenlik Konseyinin iştigale 
devam ettiğini, asıl yetkili merciin Güvenlik Kon
seyi olduğunu önemle belirtmiş ve bu suretle 
Assamble kararının Güvenlik Konseyi kararından 
daha ileriye giden hükümlerinin Sovyet Hükü
metince şayanı kabul addedilemiyeceğini ifade 
etmiştir. Bu itibarla Sovyetler Birliğinin ve di
ğer Doğu - Avrupa memleketlerinin çekimser oy 
kullanmalarını menfi bir hareket olarak değerlen
dirmemek lâzımdır. 

NATO devletlerinin tutumuna gelince; Bir
leşik Amerika tutumunu sarih olarak tâyin edip 
oyunu da ona göre kullanmış, 31 1er Tasarısına 
açıkça cephe almış, bu tasarının tehlikelerini Ko 
misyonda teferruatlı bir şekilde belirtmiştir. Ame
rikanın bu tutumunda bir samimiyetsizlik veya 
başka bir ımaksat görmek haksızlık ve insafsızlık 
olacaktır. Dost ve müttefik Amerika'nın Kıbrıs 
meselesi gibi millî bir dâvada Türkiye'ye temin 
ettiği bu destek memnuniyet uyandırmıştır. 

Diğer NATO Devletlerinin tutumları incele
nirken, ilk önce, İngiltere'nin durumu üzerinde 
tevakkuf etmek gereklidir, ingiltere Kıbrıs Dev
letini kuran ve onun Anayasasını garanti eden 
andlaşmalarm bizim gibi iınızacısıdır. Aynı taah
hütleri bizim gilbi tekeffül etmiştir. Andlaşma-
ların mer'i olduğunu defaatle beyan etmiştir. 
Aesambleden ancalk prosedüral bir karar çıkması 
lâzımgeldiği noktaıi nazarını daima bizim gibi 
o da müdafaa etmiştir. Diğer taraftan, İngilte
re'nin reyinin ehemmiyeti aşikârdır. Garanti 
Andlaşmasma imzasını koymuş olan bir devlet 
dahi bu AncUlaşma ile teminat altıma alınan sta
tüyü zedelemeye ımâtuf bir karar tasarısı aleyhin
de cephıe alması iktiza ederdi. Bu sebeplerle İn
giltere 31 1er tasarısı karşısında çekimser oy kul
lanmakla büyülk bir mesuliyet yüklenmiş bulun
maktadır. İngiltere'nin bu tutumunu bize karşı 
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yüklenmiş olduğu .mükellefiyetler ille telif etmek 
imkânsızdır. 

NATO memleketlerinden' Kıbrıs'ta askeri bu
lunanların durumuna biraz evvel işaret etmiş
tim. 

(Bilindiği gibi, andlaşmaların asla tek taraflı 
olarak değiştirilemiyeceği, yegâne tadil usulünün 
bütün ilgili tarafların rızası ile muslihane müza
kere edilmesi icabettiği keyfiyetinin' bütün NATO 
anemleketlerince muhtelif zamanlarda ve şekiller
de alenen beyan, teyit veya tasdik edildiği bir 
vakıadır. Memnuniyeti mucip bu vakaya, yani 
'andlaşmailar karşısındaki bu net tutumlarına 
rağmen 31 1er tasarısının oylanmasında, NATO 
devletlerinin çoğunluğu iki müttefik arasında 
bir tercih yapıyormuş gibi bir duruma düşme
mek endişesiyle çekimser kaldıklarını ifade et
mişlerdir. 

Cereyan şeklini ve mahiyetini özetlediğim 
Genel 'Kuruldaki müzakereler ve ortaya sunulan 
tasarılar muvacehesinde bu memleketlerin' dcr-
meyan ettikleri mülâhazanın maalesef varit ve 
makbul bir mülâhaza olmaması gerektiği kanaa
tinde bulunduğumuzu belirtmek isterim. 

31 1er tasarısının lehinde rey veren veya çe
kimser kalan devletlerin tutumlarını bu şekilde 
izah etmiş bulunuyorum. Bu safhada, müsaade
nizle bizi büyük bir samimiyet ile destekliyen ve 
oylarını 31 1er tasarısı aleyhinde kullanan dev
letlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Şurasını 
bilhassa belirteyim ki, 31 1er tasarısına karşı 
menfi oy veren devletilerin hepsine bir şükran 
borcumuz vardır. Bu devletler Türkiye'ye kar
şı hakiki dostluklarının ispatını vermişler ve pa
zarlık ve karşılıklı menfaat kaygılarından sıyrı
larak açıkça durumdarmı tesbit etmişlerdir. Bu
nunla beraber, Türkiye'yi destekliyenler sadece 
31 1er tasarısının aleyhinde oy verenler değildir. 
Müstenkif kalanlar arasında beyanatları ile ve 
müdahaleleri ile ve lehimizdeki devamlı faaliyet
leri ile Türkiye'ye âzami derecede yardım etmiş 
memleketler mevcuttur. Bunların başında hiç 
şüphesiz 4 lü tasarının sponsorları olan Afganis
tan, Irak, Suudi Arabistan ve Libya ile kompro-
mi zemini bulmaya çalışan Cezair'i minnet ve 
şükranla kaydetmek isterim. Bu Assamblede 
Türkiye'ye karşı en fazla sempati izhar eden ve 

ona en fazla destek olmaya çalışan devletlerin 
dost ve kardeş Afganistan ile kardeş Arap mem
leketleri olmaları çok önemli bir gelişme teşkil 
etmektedir. Bu müzakereler Orta - Doğu'da ve 
Arap dünyasındaki memleketler ile aramızda, 
özlemekte olduğumuz yakınlığın ve karşılıklı da
yanışmanın bir realite haline geldiğini görmek 
bizi bahtiyar etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mâruzâtımı burada bitirmiş oluyorum, izaha

tımdan da tebellür edeceğini umduğum gibi, 
Assamble tarafından Kıbrıs konusunda' kabul 
edilen kararın hiçbir suretle Kıbrıs meselesinde
ki meşru ve ahdî haklarımızı ihlâl etmediğini, 
bu kararın siyasi veya mânevi bir etki taşıması
na Komisyon ve Genel Kuruldaki beyanlarımız
la imkân bırakılmadığını, bu karardaki esaslar
dan hiçbirinin Kıbrıs meselesine nihai bir çözüm 
şekli bulmak maksadiyle yapılacak müzakereler 
veya arabulma gayretlerine mesnet teşkil ede-
miyeceğini Hükümetimizin bu hususu açıkça 
Assambleye bildirdiğini bir kere daha teyidet-
mek isterim. 

Huzurunuzdan hürmetlerimle ayrılıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar gündeme 
geçiyoruz. 

2. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb
rıs dâvası için son alınan karar karşısında, Millet 
Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfaatlere 
uygun tedbirlerin ortaya konmasına imkân ver
mek üzere Kıbrıs konusunda bir genel görüşme 
açılmasına dair C. H. P. Grupu adına verilen 
önerge (8/1) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası için son alman karar karşısında Millet Mec
lisinin aydınlanmasına ve millî menfaatlere uy
gun tedbirlerin ortaya konmasına imkân vermek 
üzere Kıbrıs konusunda bir genel görüşme açıl
masını saygı ile rica ederiz. 
C. H. P. Grup Bşk. V. C. H. P. Grup Bşk. V. 

Kocaeli Kayseri 
Nihat Erim Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmının ikinci madde
sini okutuyorum. 
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3. — Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvası
nın geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan 
merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabil
mesini ve milletvekillerinin düşünce ve kanaatle
rini ifade edebilmelerini teminen bir genel görüş
me açılmasına dair A. P. Grupu adına verilen 
önerge (8/2) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs hakkında Birleşmiş Milletlerin almış 
olduğu son karar bu meselenin Millet Meclisinde 
her cephesi ile konuşulmasını zaruri hale getir
miş bulunmaktadır. Türk umumi efkârının bu 
büyük millî dâvanın geçirmiş olduğu safhalar ve 
varılmış olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi 
sahibi olabilmesini ve milletvekillerinin düşünce 
ve kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen Kıb
rıs meselesinde bir genel görüşme açılmasını A. P. 
Grupu adına saygı ile arz ve teklif ederiz. 
Millet Meclisi A. P. Grupu 

Başkan V. 
İstanbul Aydın 

Muhiddin Güven Nahit Menteşe 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu iki 

önerge aynı konuda ve aynı mealde oldukların
dan, ikisinin müştereken müzakereye konmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu iki önergenin müştereken görüşülmesi ka
bul edildikten sonra, Anayasamızın 89 ncu mad
desi hükümleri, her önergede imzası bulunan bir 
milletvekili arkadaşa söz verilmesini âmirdir. Şim
di bu iki önergeyi tevhidettiğimize göre, yalnız 
bir milletvekiline söz verilmesi muvafık olmıyaca-
ğı cihetle, iki önerge önümüzde bulunuyor. Her 
iki önergede de imzası bulunan birer milletveki
line söz verilmesi daha münasibolacağmdan bu 
hususu da oylarınıza arz edeceğim. Bu suretle iki 
milletvekili arkadaşa söz verilmesi hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yetnler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun C. H. P. Grupu adına Sayın Erim. 
O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Büyük Meclisin sayın üyeleri, ver
miş olduğumuz önerge ile istediğimiz genel gö
rüşmenin millî menfaatlerimiz bakımından öne
mini yüksek huzurlarınızda ayrıca belirtmek ih
tiyacını duymuyorum. Az önce Sayın Dışişleri 
Bakanımızın verdiği bilgiler konunun Büyük 

Mecliste derinliğine deşilmesi, görüşülmesi ge
rektiğini gösteriyor. Bundan sonrası için millî 
menfaatlerimiz, memleket yararı bakımından tu
tulacak istikamette yürütme yetkisini elinde tu
tan Hükümete Millet Meclisi olarak bir ışık tu
tabilirsek ve memleketi dâvanın esası hakkında 
bir kere daha aydınlanmak fırsatını bulursak 
zannediyorum ki, Meclis olarak vazifemizi yap
mış olacağız. Bu düşünce ile emin olarak söylü
yorum ki, Meclisimizin bir ucundan öbür ucu
na kadar ve Hükümet de böyle bir genel görüş
menin açılmasını kabul edeceklerdir. Önerge
mizin iltifatınıza mazhar olmasını saygıyla rica 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; millete malolmuş bir Kıbrıs meselesinin el
bette ki, Meclisimizin önünde her- cephesiyle ko
nuşulması ve millete her cephesiyle tanıtılması 
lâzım gelmektedir. Bu vadide açılacak genel gö
rüşmeye can ve gönülden iştirak ediyoruz. İk
tidar grupu olarak bütün düşüncemize şu hâ
kim olmaktadır ki, meselenin açık olarak vaz'-
edilmesi ve istikbale müteveccih olan hareket 
zemininin bu Büyük Mecliste bulunarak, Hükü
metimizin bugün sahibolduğu iradeye daha çok 
kuvvet kazandırması hususundaki gayretlerin 
kıymetlendirilmesi olacaktır. 

Bu mânada Büyük Meclisimizin, genel görüş
me isteğimize iştirak etmesini can ve gönülden 
temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Önder. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Kıbrıs mevzuunda Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından verilen karar milletimizin hak' 
duygusunu, gurur ve haysiyetini yaralamıştır. 
Aynı zamanda bu teşekküle karşı beslenilen iti
madı da yıkmıştır. 

Bu manzara karşısında, milletimiz şu anda 
derin bir infial, hak ve haysiyetlerini korumak 
hususunda sonsuz bir azim ve karar içindedir. 

İşte bu merhalede. Kıbrıs meselesi, vehame-
ti daha da artmış olarak, Yüce Meclisin huzuru
na getirilmiş bulunmaktadır. 
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Millet, Yüce Meclisten ümit verici ve muvaf
fakiyete ulaştırıcı karar ve davranışlar bekle
mekte ve Türkiye'deki parti mücadelelerinden 
cüret alarak, hayale kapılanları hüsrana uğrata
cak bir miljî birlik ve beraberlik havasının Mec
lis kürsüsünden bütün vatan sathına yayılmasını 
istemektedir. (Alkışlar) Açılacağını ümidettiği-
miz Genel Görüşmede bütün partilerin milletin 
bu arzusuna ve millî menfaatlerin bu emrine uy
gun hareket etmelerini, millî haklarımızı kur
tarıcı ve haysiyetimizi koruyucu tedbirler etra
fında birleşmelerini temenni etmekteyiz. 

Bu düşünce ve duygularla meşbu olan Millet 
Partisi Meclis Grupu Kıbrıs mevzuunda bir ge
nel görüşme açılmasını istiyen takrirler lehinde 
oy kullanacaktır. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 

Yılanlıoğlu. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Yüce Mec
lisin Muhterem üyeleri; 

Millî şeref ve haysiyet meselesi halini aldı
ğında ittifak ettiğimiz, Kıbrıs meselesi karşısın
da bütün partilerin gösterdiği hassasiyeti C. K. 
M. P. Meclis Grupu olarak takdir ve şükranla 
karşılamaktayız. 

Yıllardan beri devam eden ve milletimizi 
üzüntüye sevk eden bu millî mesele maalesef kö
tü bir gelişim göstermektedir. Bu durum karşı
sında biz C. K. M. P. Meclis Grupu böyle önem
li bir konuyu esaslı olarak ele alıp meselenin 
derinliklerine soğukkanlılıkla ve samimiyetle in
mek suretiyle salim bir neticeye varılmasnı uy
gun ve faydalı bulmaktayız. 

Özü Yunan emperyalizminin Türkiye'nin gü
venliğini ve Türk millî haklarının tehdidi mahi
yetinde olan bu dâvanın bir genel görüşmenin 
sınırları içinde kaldığı müddetçe halledilebile
ceğine kaani değiliz. 

Hele bundan önceki oturumda Sayın Dışiş
leri Bakanvekili konuşurken işaretleri göze çar
pan ve iki partinin, birbirine meydan okuyuşu 
halinde başlayıp cereyan edecek ve sorumluluğu 
birbiri üzerine atma anlamını taşıyacak bir ge
nel görüşmenin faydasız olacağı şüphesizdir. 

Böylesine önemli bir millî bir meseleyi bâzı 
partilerin karşılıklı olarak birbirlerini itham ve 

dolayısiyle iç politikada bir istismar konusu ha
line getirmesini zararı ve yersiz telâkki etmekte
yiz. 

Bizim arzumuz millî bir meselede bütün par
tilerin ve Türk milletinin dâvaya ciddiyet ve sa
mimiyetle eğilmesidir. 

Bu maksatladır ki, bir arkadaşımız Meclis 
araştırma önergesini Yüksek Başkanlığa sunmuş 
bulunmaktadır. Bir taraftan Meclis araştırma
sı yapılırken, diğer taraftan parti yöneticileri-' 
nin görevlendireceği temsilcilerin iştirakiyle bir 
toplantı yapılarak karşılıklı güven ve dayanış
ma ile meseleyi enine, boyuna tetkik ve müza
kere etmesini millî menfaatlerimiz yönünden en 
isabetli ve uygun bir hareket tarzı telâkki etmek
teyiz. 

Bu düşünce iledir ki, C. K. M. P. Meclis Gru
pu Genel Görüşme teklifinin aleyhindedir. C. K. 
M. P. adına Yüce Heyetinize saygılarımı sunar
ken bu istikamette oy vermenizi istirham ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ra-
if Aybar, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Ordu) — Muhterem milletvekilleri; 

Önce Cumhuriyet Halk Partisinin, sonra da 
Adalet Partisinin Kıbrıs meselesi hakkında bir 
genel ögrüşme açılmasını istemiş bulunmaları 
sebebiyle Yeni Türkiye Partisinin bu konudaki 
görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Her şeyden önce ifade etmek isteriz ki, Bir
leşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesinde aldığı tav
siye kararının Türk kamu oyunda husule getir
diği, hayret, ibret ve inkisarı Yeni Türkiye Par
tici de bütün amimî duygu ve fikirleriyle pay
laşmaktadır. 

Yine bütün Türk Milletinin, anlayış, emel ve 
temayüllerine uygun olarak Yeni Türkiye Par
tisi Grupu da bahis konusu Birleşmiş Milletler 
kararını, ada ile Türikye arasındaki tarihî bağ
ların, stratejik alâkanın ret ve inkâriyle beraber, 
Kıbrıs'ı müstakil devlet yapan Andlaşmalardaki 
Türk haklarının ihlâl ve iptali mânasında bir ve
sika olmak niteliğinde ve değerinde mütalâa ve 
kabul etmektedir. 

Ayrıca, belirtmek gerektir ki, adadaki yüz-
yirmi bin Türkün hürriyet, hak ve haysiyetleri
nin hangi sebep ve suretle olursa olsun, çiğne-
tilmemesi Türk Milletinin kefaleti altındadır. 
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(Alkışlar) Bundan ötürü Birleşmiş Milletlerden 
o tavsiye kararının çıkmasına sebebolanları da, 
o karardan bu Türk kefaletini hesaba katmadan 
faydalanmayı tasarlayabilecek olanları da şim
diden uyarmayı partimiz hizmet saymaktadır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Birleşmiş Milletler kararı karşısında Kıbrıs 

meselesini böylece mütalâa etmekte bulunan Ye
ni Türkiye Partisi Grupu konuyu millet ve dün
ya önünde gözden geçirmek için Büyük Mecliste 
bir genel görüşme açılması isteklerini bu yön
den de, isabetli bulmakta ve bu sebeple genel 
görüşme taleplerine katılmaktadır. 

Ancak, böyle bir genel görüşme talebine ka
tılırken, çok önemli gördüğümüz iki hususu da 
belirtmek isteriz. Yani, şu anda açıkça ifade et
mek istiyoruz ki, genel görüşmenin açılmasmdaki 
fayda, Kıbrıs meselesi gibi millî bir dâvayı Mil
let Meclisinde bugünkü durumu ile baştan sona 
incelerken, bütün siyasi partiler için tek hedef 
Kıbrıs meselesine bundan sonrasındaki, kısmı 
ile millî bir çözüm yolu getirmek hedefi olması
na bağlıdır. 

Birleşmiş Milletler kararının ilânı anından bu 
yana, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti ve 
Adalet Partisi iktidarı tarafından meseleyi bir iç 
politika mücadelesi fırsatı olarak kullanma te
mayüllerini partimiz büyük bir üzüntü ve endi
şe ile müşahede etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilinmektedir ki, Kıbrıs meselemiz yıllardan 

beri, çeşitli iktidarlar elinde, çeşitli çözüm yolla
rı ve çabaları içinden geçtikten sonra, bugün
kü duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Bu seyir esnasında Kıbrıs dâvamızda parti
lerin zaman zaman birbirine uymaz görüşleri ol
muştur, olması da gayet tabiîdir. 

Açılacak bir genel görüşmede, bu tabiî halin 
yeni tezahürleri elbet görülecektir. 

Fakat, unutmıyalım ki, Kıbrıs meselesinde şu 
veya bu siyasi parti tarafından, şu veya bu ik
tidar tutumunun tenkidlerinde, partizan bir iç 
politika istismarcılığı takbedilmesi halinde, bu 
yola sapanlar, iktidar da, muhalefet de olsa dâ
vaya hizmet etmiş olmıyacaklar, millet sinesin
de asla itibar kazanmıyacaklardır. 

Zira, aşikârdır ki, Balkan Harbinin dış poli
tika ve Millî Savunma sahalarına taşan partizan 
mücadelelerinin vatana nelere mal olduğunu mil

letimiz unutmamıştır. Bu sebeple de, şu anda 
Kıbrıs dâvamızı adadaki Türklerin hakları, hür
riyetleri, haysiyetleriyle Türkiye'nin şeref ve 
itibariyle bağdaşabilir bir hal suretinde birleş
miş bir siyasi partiler manzarası görmeyi mille
timiz şiddetle arzulamaktadır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak biz, genel görüş
me talebini işte bu mâruzatımızdaki düşünce, 
inanç ve hassasiyetle birlikte kabul etmekteyiz. 

Ayrıca ,takdirinize önemle arz etmek istedi
ğimiz ikinci bir husus da, açılacak bir genel gö
rüşmenin açık veya kapalı oturumlarda yürü
tülmesi konusudur. Bahis mevzuu bir genel gö
rüşmenin bizi ciddî hâsılalı ve tatmin edici bir 
neticeye ulaştırması için açık oturumlarda ko
nuşulması ve ifşası, hiçbir demokratik prensiple 
izahı kaabil olmıyacak derecede gizli bilgilerin 
de Meclise verilmesini gerektireceği anlaşılmak
tadır. 

Bunu pek muhtemel gören partimiz, aksi ta
leplere rağmen, münhasıran bu neviden sırların 
açıklanmasını zaruri kılacak müzakere safhaları
nın gizli oturum halinde yürütülmesini şart say
maktadır. Bu tarz hareketin devletin ve mille
tin yüksek menfaatlerine daha uygun olacağı ka
naatimizi şimdiden ifade etmeyi de, lüzumlu say
maktayız. 

Yüce Meclis genel görüşmeye karar verdiği 
takdirde, yapılacak görüşmelerde partimizin 
Kıbrıs konusundaki fikir ve kanaatlerini bir ke
re daha tafsilâtiyle arz edeceğiz. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Kıbrıs dâvasının adadaki soydaşlarımız için 

Türkiye'nin hakları ve itibarı için isabetli ve 
güçlü olacak, bir millî politika safhasiylc ta
mamlanmasına hizmet etmek şerefinin hepimize 
birden nasibolmasmı yürekten temenni eder, 
Yeni Türkiye Partisinin saygılarını sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurun efen
dim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; Kıbrıs gibi önemli dâva 
ile ilgili olarak Meclis Başkanlığına genel görüş
me dileği ile iki önerge verilmiş olmasını Tür
kiye İşçi Partisi olarak memnuniyetle karşıla
dık. Kıbrıs dâvası Türkiyenin emniyeti, savun-
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ması, Kıbrıs'ta yaşıyan soydaşlarımızın kaderi, I 
Orta - Doğu da yaşıyan milletlerin sulh ve hu- I 
zur içinde yaşaması ve dünya barışı ile ilgili son 
derece önemli ve bizim için de millî bir dâvadır. 
Bu bakımdan bu dâvanın enine boyuna Yüksek 
Mecliste tartışılması ve kamu oyunun bu konu
da aydınlatılması gerekir. Onun için Türkiye 
işçi Partisi olarak peşinen Kıbrıs konusunda 
açılacak, olan genel görüşmenin mutlaka açık 
bir görüşme olması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 
Çünkü, halkımız çok yakından ilgilendiği ve 
safahatını yıllardan beri takibettiği halde ma
hiyetini layıkiyle bilmediği bir konu üzerinde 
tam mânasiyle bir fikir sahibi olmak ve iç po
litikanın kısır çekişmelerine alet edilmek istiyen 
bu konuda tam mânasiyle bir bilince varmak 
arzusundadır. Yüce Meclisin, bu temayülü gö
zeterek Kıbrıs konusunda açılacak genel görüşme
nin açık bir görüşme olmasını karar altına ala
cağını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda 
yıllardan beri istediğimiz politika çeşitli safha
lardan geçmiş ve şeçilti yönlerde belirmiş olan, en 
azından matbuata intikal etmiş olduğu şekilde 
çeşitli yönleriyle belirmiş olan Kıbrıs politikası
nın son Birleşmiş Milletler Assamblesinde alınmış 
bir kararla başarısızlığa uğramış olduğu da bir 
gerçektir. Bu bakımdan da bu başarısızlığın iç 
yüzünü ta mebdeinden beri tetkik ederek gerçek 
sebeplerini ortaya koymak ve bu yolda takibedi-
len politikaların hatalarını teşhis etmek Yüce 
Meclisin yetkileri dahilindedir. Ve bunun yapıl
masında, kamu oyunun aydınlanmasında büyük 
faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, son Birleşmiş Millet
ler Assamblesinde alman karara bir göz atılırsa, I 
dış politikada, dünya milletleri ile olan münase
betlerimizde bir nevi yalnızlığa mahkûm kalmış 
olduğumuz neticesi çıkmaktadır. Bu da elbette I 
takibetmiş olduğumuz dış politikanın esasları ile 
ilgilidir ve dış politikanın temelleriyle ilgili bir I 
gidişin neticesidir. Bu itibarla, yıllardan beri 
izlenen dış politikanın esaslarını da tahlil et- I 
mek Yüce Meclisi ve Türk kamu oyunu aydın- j 
.latmak gerekir. Bu bakımdan da genel görüşme I 
isteğinin kabul buyrulmasını ve bu konuda müs- I 
pet oy verilmesini Türkiye îşçi Partisi olarak I 
arzu ediyor ve Yüce Meclisin bu konuda karar I 
ittihaz etmesini diliyoruz. I 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda açıla- J 

cak bir genel görüşmenin diğer önemli bir fay
dası da Kıbrıs dâvası için barışçı bir çözüm 
yolunun bulunması konusunda fikirlerin tartı
şılmasına imkân vermek ve yeni fikirlerin Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmesine imkân vermek 
gibi müspet bir neticesi de olacaktır. 

Bu itibarla, Türkiye İşçi Partisi olarak Kıb
rıs konusunda açılacak genel görüşmenin lehin
de oy kullanacağız ve bunun açık olması için oy 
kullanacağız. Yüce Meclisin de bu yolda oy 
kullanması temennisiyle hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başba
kan, buyurun. (A. P. sıralarından sürekli alkış
lar.) . 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Sayın Başkan Yüce Meclisin Saym 
üyeleri, milletçe üzerinde büyük bir titizlik ve 
hayati bir alâka ile durduğumuz Kıbrıs dâvası 
hakkında bir genel görüşme açılmasını memnu
niyetle karşılıyoruz. Her zaman, her meseleyi 
vatanperverlik ölçüleri içinde ve kudretle çöz
meye muktedir. Yüce Meclis, Kıbrıs dâvasında 
da en isabetli yolun seçilmesine, en isabetli ka
rarların alınmasına yardımcı olacaktır. 

Hükümet olarak her türlü izahatı vermeye 
hazır olduğumuzu, müzakerelerin sonunda Yüce 
Meclisin bir millî şuur olarak dâvaya güç ka
zandıracağına inandığımızı beyan eder, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu su
retle konuşmalar bitmiş oluyor. 

Anayasamızın 89 neu maddesi gereğince gün
deme alınma kararının oylarınıza sunulması 
icabediyor. Genel görüşmeyi kabul eden arka
daşlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Anayasamızın 89 ncu maddesinin 3 ncü pa
ragrafı, gündeme alınma kararı kabul edildik
ten sonra günün tesbitini de âmir bulunmakta
dır. Bu hususta gelmiş bulunan önergeyi'okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak genel görüş

me müzakerelerine 27 Aralık 1965 Pazartesi gü
nünden itibaren başlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Millet Meclisi A.P. Grupu Başkan vekili 
İstanbul 

Muhiddin Güven 
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BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Okunmuş bulunan bu önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Şimdi, müzakere günü kararlaştırıldığına gö
re, o gün konuşmak isteğinde bulunan arkadaş
lar lütfen birer yazı göndersinler ve yanımız
daki kâtip arkadaşa sunsunlar efendim. 

4. — Gecekondu kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, tnıar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın, önergesi (4/18) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların 1 sıra sayısında kayıtlı (Ge

cekondu kanun tasarısının) işin Önemine ve müs
taceliyetine binaen havale edildiği komisyonlar
dan seçilecek 3 er üyeden kurulmuş bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi hususunda karar itti

haz buyurulmasmı Hükümet adına arz ve teklif 
ederim. 

Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir Ge
çici Komisyon kurulmasını istiyen önergeyi okut
tum. Bu geçici komisyonun kurulmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gereği 
yapılacaktır, efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu konuda 
bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Komisyon kurulduktan sonra 
diğer başka önergeler de vardır, hepsini aynı 
komisyona havale edeceğiz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Şimdi oy
lanmasında bir mahzur yok efendim. Kurul
ması karargir oldu, şimdiden oylayalım da ge
cikmesin. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca Bey, gün
deme alınmadan oylanması münasibolmıyaca-
ğmdan Cuma günü oturumda gündeme alınıp 
aynı havaleyi yapacağız, efendim. 

Sorulara geçiyoruz : 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR : 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sorusu ve Başkanlık Diva
nı adına Başkanveküi Nurettin Ok'un sözlü ce
vabı. (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca? Burada. 
Millet Meclisi Başkanı adına Nurettin Ok? 
Burada, soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millet Meclisi 

Başkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını derin saygılarımla rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

1. Halen Cumhuriyet Senatosunda Millet 
Meclisince sevk edilmiş hangi kanun tasarı ve 
teklifleri mevcut bulunmaktadır ? 

2. Bu kanun tasarı ve tekliflerinin Millet 
Meclisi Başkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlığına sevk tarihleri ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığınca alınış tarihleri hangileridir? 

3. Bu kanun tasarı ve tekliflerinin Anaya
sanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası gereğince 
kanunlaşması için geçmesi gereken sürenin sona 
ereceği tarihler hangileridir? 

4. Yukarda söz konusu süreler hangi esas
lara göre hesaplanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; istanbul Mil
letvekili Sayın Coşkun Kırca'nın Meclis Baş
kanlığından vâki sözlü sorusuna cevabımızı 
arz ediyorum. 

Birinci sorulması istenen husus, halen Cum
huriyet Senatosunda Millet Meclisince sevk edil
miş hangi kanun tasarı ve, teklifleri mevcut 
bulunmaktadır? Halen Cumhuriyet Senatosun
da Millet Meclisince sevk edilmiş 16 sı kanun ta
sarısı ve 8 i de kanun teklifi olmak üzere 24 
dosya mevcutur. 
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İkinci soruya cevap olarak : Bu kanun tek
lifi ve tasarılarının konuları ile Millet Meclisi 
Başkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Başkan

lığına sevk tarihleri ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca almış tarihlerini arz ediyorum. 
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Ö Z E T î 

14. Ali oğlu Ali Kurna'nın affı hakkında kanun teklifi 
15. 1329 doğumlu Farik özer'in 'bakiye cezasının affı hak

kında kanun1 tasarısı 

16. Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardıml^ara dair 15.5.1959 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
hu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

17. 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı 

18. Ali Kıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

19. Kurtuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyie halen malûl 
bulunan yedek süvari yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya vâ -
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kaf
inin teklifi 

20. Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

21. 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezasının 

affına dair kanun tasarısı 
22. Deniz îş Kanunu tasarısı 
23. tş Kanunu tasarısı 
24. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 

C. Senatosu 
Başkanlığına 
sevk tarihi 

9 . 7 . 1965 

9 . 7 . 1965 

C. Senatosu 
Başkanlığınca 
alınış tarihi 

9 . 7 . 1965 

9 . 7 . 1965 

16 . 7 . 1965 

16 . 7 . 1965 

16 , 7 . 1965 

16 . 7 . 1965 

16 . 7 . 1965 

16 . 7 . 1965 

16 . 

16 . 

16 
19 
19 
16 

. 7 , 

. 7 , 

7 
. 7 • 
. 7 

7 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

16 . 

16 . 

16 , 
19 
19 
16 . 
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Cumhuriyet Senatosunda mevcut bulunan 
kanun teklif ve tasarıları bunlardan ibarettir. 

3. Bu kanun tasarı ve tekliflerinin Anaya
sanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası gereğin
ce kanunlaşması için geçmesi gereken sürenin 
sona ereceği tarihler hangileridir! 

Bu tarihler hakkında bugünden katî ve nihai 
bir bilgi bir cevap vermek mümkün değildir. Zi
ra müşterek Başkanlık Divanının 28 . 11 . 1963 
gün ve 16 sayılı Kararına göre Cumhuriyet Se
natosunda mevcut tasarı veya tekliflerin tabi 
olacağı sürelerin ancak Senatonun ve komisyon
larının başkanlık divanlarının teşekkül etmesin
den sonra işlemeye başlamasına bağlı olup henüz 
bugün dahi Cumhuriyet Senatosunda bu teşriî 
faaliyet organları faaliyete başlıyamamıştır. Bıı 
sebeple Senatodaki tasarı veya tekliflerin kanun
laşması için gerekli sürelerin hangi tarihte sona 
ereceğini kesin olarak bugünden bildirmeye imkân 
görülmemektedir. Zira sözlü soruda bahis konu
su olan Millet Meclisinden geçmiş ve Senatoya 
intikal etmiş bulunan kanun tasarı ve teklifleri 
nin kanunlaşması için gereken süre Senato ih
tisas komisyonlarının başkanlık divanlarının te
şekkül ettiği ve dolayısiyle bu komisyonların ça
lışabilir hale geldiği andan itibaren ve her kanun 
teklif ve tasarısının Mecliste geçirdiği müddet 
kadar beklemesinden sonra sona erecektir. Bu 
sebeple de kanun teklif ve tasarıları kendilerine 
göre süre bakımından ayrı ayrı özellikler arz 
eder. Ve her bir kanunun Meclis komisyonların
da ve Heyeti Umumiyede geçirdiği müddet için
de Senatoda görüşülmesi imkânı vardır. Ancak, 
her haliyle bu süre Anayasanın 92 nci maddesi
ne göre üç ayı geçemiyecektir. 

4. Yukarda söz konusu süreler hangi esas
lara göre hesaplanmıştır? 

Biraz evvel arz etmiş olduğum ve Senatonun 
komisyonlarının başkanlık divanlarının da kurul
ması ile teşriî faaliyet gösterebilecek bir hale gel
diği andan itibaren ilâve edilecek sürelerin he
saplanmasında şu esaslar vaz'edilmiştir. Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 15 . 4 . 1964 gün
lü ve 86 sayılı Kararma göre : 

A) Anayasada derpiş edilen Meclislerin ta
tili mefhumu ancak meclislerce karar ittihazı su
retiyle vücut bulan tatilleri ifade etmektedir. 
Resmî tatiller ise bu ifade kapsamına girmemek
tedir. Süreler resmî tatil günlerinde işlemekte
dir. 

B) Anayasada ay olarak ifade edilen sürele
rin günlerin yekûnu mahiyetinde kabul edilme
yip, uzunluğu veya kısalığı nazara alınmaksızın 
ay olarak hesaplanması icabetmektedir. Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararı numara: 86. 

C) Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu 
fıkrasındaki süreleri meclislerin komisyonlarında 
ve genel kurullarında geçen müddetlerin heyeti 
umumiyesine şâmildir. 

D) Sürenin başlangıç tarihi, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 23 ncü maddesine müte
nazır olarak İçtüzüğümüzün 66 nci maddesinin 
7 ve 8 nci fıkralarında mündemiç ve hukukî bir 
muameleyi mutazammın bulunan havale ifa ve 
ikmal edildiği tarih olup bu da her hangi bir iş 
için o işin dercedildiği gelen kâğıtların tarihidir. 
Buna göre biraz önce sırası ile beyan etmiş oldu
ğum Senatoda mevcut, Millet Meclisinden gelmiş 
kanunların karşılarında gösterilen günlerin geç
mesi tahtında ancak bir görüşme cereyan etme
mişse kanunlaşması mümkün olacaktır. Şayet Se
nato bir kanunu demince arz etmiş olduğum müd
det içerisinde görüşmez ise, o zaman bu kanun
lar otomatikman yürürlüğe girmiş olacaktır. Fa
kat, bu müddetin başlangıcının temin edilmesi 
için de evvel emirde Senatonun komisyonlarının 
başkanlık divanlarının kurulması ve her hangi 
bir kanun tasarısını görüşebilecek bir hale gel
miş olması lâzımdır. 

Sayın Coşkun Kırca tarafından verilmiş bu
lunan sözlü soruda ımündemiç madde madde bü
tün hususları izah etmiş bulunmaktayım. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu konunun müzakeresi belli bir 
kanun tasarısı veya teklifine bağlı olmadığı için, 
zannederim çok daha objektif bir şekilde yapıl
ması imkânına şimdi kavuşmuş bulunuyoruz. 
Meselenin esasına girmeden önce bir iki husus
ta muhterem Başkanlık ve Başkanlık Divanı
nın dikkatini çekmek isterim. Sayın Nurettin 
Ok müşterek Başkanlık Divanının bir kararın
dan bahsettiler. Öteden beri Meclisimizin me
sullerine ancak şahsan ifade etmek fırsatını bu
labildiğim bir içtihadımı huzurunuzda ifade et
mek isterim : Meclislerin müşterek Başkanlık Di
vanı diye bir organın Parlâmento içinde yer 
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alamıyaeağı kanısındayım. Meclislerimiz bir
birlerinden ayrı olarak çalışırlar. Müştereken 
çalıştıkları vakit, o Heyet Parlâmentonun çatısı 
altında yer alan belli ve farklı yetkileri olan 
ayrı Teşriî Heyettir ve onun Başkanlık Diva
nını da Anayasamız Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı olarak tesbit etmiştir. Bu sözümden muh
terem Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
ile Millet Meclisinin Başkanlık Divanı üyeleri
nin bir araya gelerek müşterek meseleleri müza
kere etmelerini sakıncalı bulduğumu söylemek 
istemiyorum. Müşterek toplantıları bilâkis fay
dalı görmekteyim. Fakat Meclisler, Anayasa
da başkaca bir hüküm bulunmadıkça gerek 
Genel Kurullar olarak, gerek komisyonları veya 
Başkanlık Divanları olarak ayrı ayrı çalışmak 
zorundadırlar. Ve alacakları kararlar resmiyet
lerini ve muteberiyeti erini ancak bu suretle ala
bilirler. Müşterek Başkanlık Divanı denilen or
ganda alman bir kararın bilfarz Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı üyelerinin çoğunluğunun iç
tihadını aksettirmemesi karşısında, nasıl olup 
da ayrı bir organ olan Millet Meclisi adına bir
takım yetkileri kullanan Millet Meclisi Başkan
lık Divanını bağlamasını çift Meclis sistemi 
içerisinde anlamanın mümkün olmadığına kaa-
niim. Zannederim ki, yabancı memleketlerdeki 
tatbikat da bendenizi teyidedecektir. Bu hu
susun yeniden incelenmesi ve geçen dönemde 
sırf pratik icaplar için kurulmuş iken, bilâha-
ra yanlış olarak resmiyet kazanan böyle bir or
gan üzerinde yeniden durulmasını Muhterem 
Başkanımızdan, özellikle istirham ederim. 

Meselenin esasına gelince; muhterem arka
daşlarım; meselenin esası hakkında Sayın Nu
rettin Ok tarafından verilen izahatla mutabık 
değilim. Anayasamızın 92 nci maddesi yeter 
Ölçüde açıktır. Cumhuriyet Senatosu kendisine 
gönderilen bir metni Millet Meclisi komisyonla
rında ve Genel Kuruldaki görüşme süresini aş-
mıyan bir süre içinde karara bağlar, bu süre 
üç ayı geçemez. İvedilik hallerinde 15 günden, 
ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. 
Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler 
Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisinden ge
len şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada 
belirtilen süreler Meclislerin tatilleri devamın-
ca işlemez. Mühim olan hüküm, işte bu sonun
cu cümledeki hükümdür. Bu fıkrada belirtilen 

süreler Meclislerin tatili devammca işlemez. 
Anayasamızın hazırlık çalışmaları sırasında, 
bu fıkraların sevkindeki amaç da açıklanmıştır. 
Bu amaç, «Çift Meclis sisteminde kanunların 
çıkmasının geciktirilmesini önlemek için» diye 
izah edilmiştir. Meclis, Millet Meclisi Başkan
lık Divanının 15 . 4 . 1964 tarih ve 86 sayılı 
Kararında, bu sürelerin işliyemiyeeeği, zaman 
olarak Anayasada tasrih edilmiş olan tatillerin 
sadece Meclislerce usulüne göre karar altına 
alınmış teşriî tatiller olduğu yolunda alınmış 
bulunan karar yerindedir. Bu metinde ay ola
rak ifade edilmiş sürelerin de yine hukukun 
umumi prensipleri gereğince ay olarak hesap
lanması, gün olarak hesaplanmaması yolunda 
ittihaz edilmiş olan karar da yerindedir. Şüp
hesiz gün olarak ifade edilmiş olanlar Anayasa
da gün olarak hesaplanması gerekir. 

Bunun yanında gerek Sayın Ok'un ifade 
ettiği müşterek Başkanlık Divanının kararın
da, gerek Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
biraz evvel zikrettiğim kararında ifade edilen 
esaslar naçiz kanaatimce Anayasaya uygun de
ğildir. Evvelâ bu sürelerin, Cumhuriyet Sena
tosunda, Senatonun Başkanlık Divanının teşki
linde ilâveten, komisyonların teşkili ve komis
yonların Başkanlık Divanı diye adlandırılan 
seçimlerin yapılması sırasında da işleyemediği 
neticesine varıyoruz. Mevzu ile tamarniyle alâ
kası olmamakla beraber parantez içerisinde is-
tidraden bir kanaatimi daha ifade etmek iste
rim ki, komisyonların Başkanlık Divanı naçiz 
kanaatimce yoktur. Başkanlık divanları ancak, 
kanunda ve İçtüzükte divan olarak vazife gör
mek üzere kendisine yetki verilmiş ise bir ku
rul halinde mevcuttur. Komisyonların başkanı, 
başkanvekili, kâtibi ve sözcüsü vardır. Bun
lar teker teker vazife görürler. Başkanlık di
vanı halinde vazife görmezler sanırım. 

Nitekim, ne Senato İçtüzüğünde ve ne de 
bizde uygulanan İçtüzükte Komisyonların Baş
kanlık Divanı olduğuna dair bir kayda-rasla-
namaz. Bundan maksadım, Cumhuriyet Sena
tosu komisyonlarında başkan; gerekiyorsa baş
kanvekili, sözcü ve kâtibin seçilmesine de in
tizar olunması icabettiği neticesi çıkıyor. Hal
buki, Yüce Cumhuriyet Senatosu bu işlemleri 
yaparken, daha önce zikredilen Meclis Başkan
lık Divanının 86 sayılı Kararında belirtildiği şe-
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kilde, tatil halinde değildir, çalışma halindedir. 
Yüce Senatonun kendi iç işlemleri dolayısiyle, 
kendi çalışmalarına getirdiği gecikmeler hiçbir 
surette kanun vetiresinin sonuçlanmasında bir 
geciktirmeyi intacetmemelidir. Anayasa bu ba
kımdan sarihtir. Cumhuriyet Senatosu önünde 
yapılan teşriî faaliyeti tesbit etmek, müşahede 
etmek ve ona göre Başkanlık Divanı seçimle
rini, komisyon seçimlerini ve komisyon içi se
çimlerini ayarlamak durumundadır. Senatonun 
gecikmelerini önlemek için sevk edilmiş olan 
ve Anayasa maddesinin mânasını bu şekilde 
genişletmesinin doğru olmıyacağı kanısındayım. 

ikinci noktayı biraz daha ciddî telâkki et
mekteyim. Sayın Nurettin Ok, daha önce itti
haz edilmiş olan kararları izah buyururken bu 
karara istinaden Cumhuriyet Senatosundaki 
sürelerin, karar sürelerinin Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığınca komisyona yapılmış olan 
havalenin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
yayınlanan gelen kâğıtlar listesinde yer aldığı 
tarih olduğunu ifade buyurmuşlardı ve zanne
diyorum, iyi not alamadım ama mâna itibariyle 
yanılmıyorsam ve aklımda yanlış kalmadıysa 
havale işleminin tekemmülünde gelen kâg7tla-
rın yayınlanması olarak zikretmişlerdir. Yani 
havale sadece gelen dosyanın üzerinde muhte
rem Cumhuriyet Senatosu Başkanının veyahut 
onun adına hareket eden yetkilinin havale 
yapmasiyle değil, bu havale keyfiyetinin Cum
huriyet Senatosu Başkanlığınca yayınlanan ge
len kâğıtlar listesinde yayınlanması tarihidir. 
Havale ancak bu tarihte tekemmül etmektedir. 
Hemen belirtmek lâzımdır ki, evvelâ bu tefrik 
her zaman doğru olmıyabilir. Nitekim yanılmı
yorsam, geçen dönemde bizim Meclisimizde ha
vale işleminin tekemmülü, bu şekilde şimdi Sa
yın Ok'un izah ettiği ve benim tekrarladığım 
şekilde anlaşılırken bilâhara alman bir karar
la havale, bizatihi havalenin yapıldığı tarih 
olarak anlaşılmış, bilâhara da iki mefhumu bir
birleriyle bağdaştırabilmek için gelen kâğıtlar 
listesinin Meclisin toplantı halinde olmadığı 
günlerde dahi hiç olmazsa levhaya asılmak su
retiyle, yayınlanması suretiyle halledilmek is
tenmiştir. Halbuki şüphesiz elimizde olmıyan 
sebepler dolayısiyle ve zannederim gelen kâğıt
lar listesinin mahiyetinin daha doğru bir tef
sirine istinaden Cumhuriyet Senatosu bunları 

böyle yapmamaktadır. Gelen kâğıtlar listesi 
Cumhuriyet Senatosunun toplandığı günlerde 
yayınlanmaktadır. Cumhuriyet Senatosunun 
toplandığı günlerde yaymlanışınm sebebi, ya
nılmıyorsam gelen kâğıtlar listesinin tutanağın 
bir parçası telâkki edilmesidir. Nitekim Cum
huriyet Senatosunun İçtüzüğünde gelen kâğıt
lar listesinin mahiyeti bu şekilde belirtilmiştir. 
Şu halde, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı is
tese de, gelen kâğıtlar listesini Cumhuriyet Se
natosunun toplantı yapmadığı bir günde neşre-
demez. Çünkü, ancak tutanak toplantı yapıldı
ğı bir günde vardır. Şu halde evvelâ bu kıstası 
kabul etmekle öyle zannediyorum ki, Anayasa
nın hükmü ihlâl edilmiş olacaktır. Gelen kâ
ğıtlar listesi ancak Cumhuriyet Senatosunun 
toplantı halinde olduğu günlerde ncşredildiği-
ne göre, Cumhuriyet Senatosu hangi günlerde 
toplantı halinde değildir? Cumhuriyet Sena
tosu, ya meclislerin usulüne göre, Anayasada 
tesbit edilmiş olunan usule göre tatil kararı al
dıkları bir sırada toplantı halinde olmıyabilir, 
o zaman mesele yoktur. Ama Cumhuriyet Se
natosu, araverme kararı almış olabilir. O za
man Millet Meclisi çalışmaya devam eder ve
ya Cumhuriyet Senatosu nevama sarahaten bir 
araverme kararı almaz da İçtüzüğünü tatbik 
etmek suretiyle çalışmalarına aravermiş ola
bilir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Cum
huriyet Senatosu Salı ve Perşembe günleri 
toplanır, normal olarak. Diğer günlerde ip so 
jurc, İçtüzükten doğan bir netice olarak ara
verme yapar. Halbuki Anayasamız, araverme 
sırasında bu sürelerin işliyeceğini söylemiştir. 
Şimdi ne olmaktadır 1 Millet Meclisi Başkanlı
ğı, Millet Meclisinde kabul edilen bir metni, 
Cumhuriyet Senatosuna sevk etmektedir. Cum
huriyet Senatosu Başkanı evvelemirde bu ha
valeyi yapmakta gecikebilir. Buna karşı hiçbir 
müeyyide mevcut değildir. Geçen devredeki 
bir tatbikattan aklımda kaldığına göre, yanıl
mıyorsam, hattâ bir anlık Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı kendi adına hareket etmek 
mevkiinde olan Zatişlerine veya Evrak Müdür
lüğüne emir vererek bâzı hallerde Meclis Ka
nunlar Müdürlüğünün gönderdiği dosyaların 
alınmaması tavsiyesinde dahi bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, bir da
kikanız kalmıştır, lütfen bağlamanızı istirham 
ediyorum. 
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COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bitireceğim, 
topluyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı havale ta
rihini gcciktirse veya geeiktirmese dahi, gelen 
kâğıtların neşri suretiyle havalenin tekemmülü 
için 3 - 5 gün beklenirse, o geçecek 3 - 5 gün ki, 
süreye bazan çok ciddî bir tesir yapabilir. Bir 
araverme sırasında geçmiş olacak ancak süre
nin başlangıç tarihi gelen kâğıtların neşri ta
rihine itibar olunacağı için, o zaman bu geçen 
araverme süresi nevama Cumhuriyet Senatosu
nun karar verme süresi de eklenmiş olacaktır. 
Bu eklemeyi yapmaya hakkımız yoktur. Bu iti
barla, çok önemli kanunları Sayın Ok zikret
tiler. iş kanunu tasarısı, Deniz iş kanunu tasa
rısı, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısı gibi. Bu tasarılar mahkemeler önünde 
dahi ferdî ihtilâflar doğurabilir ve yarın her 
hangi bir iptal keyfiyetiyle, sırf prosedüral bir 
sebepten dolayı, - Tapulama Kanununda oldu
ğu gibi - karşılaşmamak bakımından bu konu
nun Başkanlık Divanınca, hem de bu mesele 
Cumhuriyet Senatosunda ilk ortaya çıktığı va
kit Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanınca da benimsenip Cumhuriyet Se
natosunun ıttılaına arz olunmak suretiyle tat
bik mevkiine konulan kararma uygun şekilde 
halletmek üzere tetkikatta bulunulmasını is
tirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her se

ne, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve 
biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/43) 

BAŞKAN — Bu soru için bir ay mehil alın
mıştır. 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz? Buradalar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı? Burada
lar mı efendim? Yoklar. Sözlü soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

NAZMI OĞUZ (Mardin) — Koridorda otu
ruyorlar, sözlü sorum beşinci defa gündeme gi
riyor. («Çoğunluk yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakanı getirmek, burada 
bulundurmak mecburiyetinde değiliz. («Nisap 
yok» sesleri) Nisap olmadığının tesbitinin de bir 
usulü vardır. Dördüncü soruya geçiyoruz. 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, tü
tün ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı 
söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç? («Nisap yok» sesleri) (Türkiye işçi Partisi 
sıralarından 5 üye ayağa kalmak suretiyle yok
lama yapılmasını istediler.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Nisap sözlü 

sorularda aranmaz. Meclisin teamülü vardır, 
karar zamanında nisap aranacaktır. Cumhuriyet 
Halk Partili ve Yeni Türkiye Partili iki arkadaş 
içtüzükte tadil yapmak suretiyle bu esasa bağlan
mıştır. Karar zamanı değildir. Bakanla sözlü so
ru sahibi karşı karşıyadır. Nisap aranmaz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Mec
lis yalnız karar zamanı toplanmaz. Usul gereğin
ce beş kişi teklif etmiştir. Yoklama yapılsın. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Başkanlık el
bette bunu bir karara bağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, karar safhasında yal
nız ekseriyet iddiası olur diye geçen devrede bir 
teamül teessüs etmiş ise de bu devreye şâmil olup 
olmıyacağı belli bulunmadığından yoklama yapı
lacaktır efendim. (T. I. P. sıralarından alkış
lar) 

MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Sayın 
Başkan, bütçe müzakeresi vardır, Bütçe Komis
yonundadır arkadaşlar, nisap mevcuttur, yokla
ma yapmaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Bütçede 
mevcudolan arkadaşların isimleri alınır ve bura
ya ilâve edilir efendim. 
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(Adana Milletvekillerinden başlanarak yokla
ma yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelenler var
sa lütfen işaret etsinler kaydedelim. 

(Yoklamadan sonra gelen üyeler tesbit edil
di.) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurursa
nız henüz ekseriyet olup olmadığı hakkında Ri
yaset bir karara varamadı. Adliye ve diğer ko
misyonlardan haber gelmedi, yalnız Bütçe Ko
misyonundan geldi. Ekseriyetimizin olup olma
dığı henüz belli değil. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da. 

BAŞKAN —• Ekseriyet olup olmadığını anla
madan söz vermem, mümkün değil. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Zatıâlinize 
yardımcı olmak istiyorum. Ekseriyetin olup ol
madığı hakkında arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Ekseriyet olmadan söz vere
mem, müzakere yapılamaz. İçtüzüğümüzde sarih 

I hüküm var. 
J Muhterem arkadaşlarım; ekseriyetimizin ol-
j madiği tahakkuk etmiştir. İçtüzüğümüzün 81 nei" 
| maddesinin ikinci paragrafı, «Mürettep olan âza-
• nın yarısından bir ziyadesi hazır olmadıkça mü-
1 zakereye başlanamaz.» deniyor. («Başlanamaz 
I diyor» sesleri) Müsaade buyurun efendim. Lüt

fen dinlemek lûtfunda bulunun. Geçen devrede 
bu hususta, yalnız karar istihsali zamanında na
zarı itibara alınır ve beş kişinin ayağa kalkması 
ile yoklama yapılır şeklinde bir teamül teessüs 
etmişse de bu devreye şâmil olup olmıyacağını 
anlamak için iki önerge vardır. Bunu Önergeler
le birlikte Başkanlık Divanına götüreceğiz, hu
zurunuza geleceğiz. Mecliste bu husustaki karar 
tekrar tebeyyün ederse, bu usul bu Meclis için
de taayyün eder. O vakit salimen bu işe devam 
etmiş oluruz. 

Şimdi Meclisi 24 . 12 . 1965 Cuma günü sa
at 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,23 





Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
26. BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1965 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb
rıs dâvası için son alman karar karşısında, Mil
let Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfa
atlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına im
kân vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair O H. P. Grupu adına 
verilen önerge (8/1) 

2. — Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvası
nın geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan 
merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi ola
bilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve ka
naatlerini ifade edebilmelerini teminen bir ge
nel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu adına 
verilen önerge (8/2) 

3. — Gecekondu kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, îmar ve iskân ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın önergesi (4/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-

nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

4. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

9. — Sinop Milletvekilli Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
îmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 



11. — İçel Milletvekilli Mazhar Arıkan'm, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 saplı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

12. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

13. — Samsun Milletvekilli Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

14. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

15. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Koy İşleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(0/61) 

16. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

17. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair İmar ve İskân ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

18. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

19. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

21. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kene!i 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

23. — Sinop Milletvekilli Hilmi îşgüzar'ın, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

24. —- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
EMnci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

26. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

28. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 



29. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kac 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

35. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ctizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

37. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller-
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de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

38. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa ilkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

41. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlanmn serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

42. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

43. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ııı, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

44. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ-



renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

45. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine aynlan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
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A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

»•«<•»—<»• 




