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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklamalar 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 140,179 
1. — Erzurum milletvekilleri Nihat 

Diler ve Gıyasettin Karaca'nm, Erzurum, 
Bingöl ve Muş illerinde vukubulan dep
rem, Hükümetçe alman tedbirler ve Kızı-
layın yardımlarına dair demeşleri ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun cevabı. 140:143 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gü-
lek'in, NATO'nun geleceği hakkında ka
rar vermek üzere Brüksel'de toplanan 
NATO Parlömanterleri Konferansı hak
kında demeci. - 143:144 

3. — C. H. P. Meclis Grupu Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, bâzı Danıştay kararlarının uy
gulanmaması konusunda, Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince, Bakanlar Kuru
lu hakkında bir gensorunun açılmasına 
dair önergesi. (11/1) 144:172,200:203 

Sayfa 
4. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, 

T. B. M. M. üyelerinin seçimlerinde uygu
lanacak hükümler hakkındaki kanun ta
sarısının öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi. 172 rl78 

5. Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli ve Çanakkale Milletvekili Şefik 
İnan'm, fiyat artışları ve hayat pahalılı
ğının sebepleri ile bunları önlemek için 
alınması gerekli tedbirler üzerinde bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/5) 179:195 

5. — Sorular ve cevaplar 195 
a) Yazılı sorular ve cevapları 195 
1. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-

bioğlu'nun Köy İçme Suları Başkanlığı 
ile Ges - İş Sendikası arasında imzalanan 
Toplu Sözleşmenin 60 ncı maddesinin tat
biki konusunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'mn yazılı cevabı (7/50) 195: 

196 
2. — Kastamonu Mületvekili Âdil Tok-

özlü'nün, Kendir ekim alanının yüzölçü
münün ne kadar olduğuna ve bölge ve il-



Sayfa 
lere göre dağılıra miktarına dair yazılı 
soru önergesi ve Tarım Bakanı. Bahri Dağ-
daş'm yazılı cevabı (7/56) 196:198 

3. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, Kastamonu ilinin Ecevit - Ağlı -
Azdavay yolunun karayollarmca, 1966 yılı 
içinde, esaslı olarak yapılması için şimdi
den ne gibi tedbirler alınmış olduğuna 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 

İ. — GEÇEN 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal'm; dün

kü birleşimde gürültü ve kavgalara sebebolduğu 
ileri sürülen kendi sözünün yanlış anlaşıldığı 
hakkındaki önergesi okundu, bilgiye sunuldu. 

Başkanlıkça, vukubulan olaylara karışanlar 
hakkında araştırma yapılması için idareci üyele
rin görevlendirildiği ve bu türlü olayların teker
rür etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair olarak verilen önergelerin ayrıca ele alm-
nacağı bildirildi. 

Bütçe görüşmelerinin aralıksız devamı yü
zünden yorgunluğun arttığı ve sinirlerin gergin 
bir hale geldiği gerekçesiyle çalışmalara ara ve
rilmesini istiyen önergelerin okunmasından 
sonra, Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanve-
killerinden İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven, Adalet Partisi Grupunun ara verme aley
hinde karar aldığını, bu sebeple bu konuyu ye
niden ele almak üzere kendilerine bir saat müh
let verilmesini istedi. 

Bir saat sonra toplanılmak üzere Birleşime 
saat 14,40 da ara verüdi. 

TASARILAR 
1. — Devlet ihale kanunu tasarısı (1/150) 

(Maliye ve Plân komisyonlarına) 
2. — Kooperatifler kanunu tasarısı (1/151) 

(Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 
3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 

Sayfa 
Bakanı E tem Erdinç'in yazılı cevabı. 
(7/59) 198:199 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, Sinop ilini Karadeniz'in dalgaların
dan koruyan suların onarılması hakkında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç'in yazılı cevabı. (7/65) 199 

FANAK ÖZETİ 

İKİNCİ OTURUM 

Araverme önergelerinin aleyhinde konuşan 
M. P. Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman 
Bölükbaşı'mn Bütçe görülmeleri sırasında Baş
bakan Süleyman Demirel'in verdiği cevap sıra
sındaki seçimle ilgili sözlerinin ses alma cihaz-
lariyle banda alındıktan sonra değiştirildiği yo
lundaki ifadesi üzerine bu hususta gerekli soruş
turmanın yapılacağı Başkanlıkça bildirüdi. 

Meclis çalışmalarına 14 Mart Pazartesi günü 
saat 15 e kadar araverilmesi hakkındaki önerge
lerin, açık oylama sonunda 27 ret ve 3 çekinsere 
karşı 205 oyla kabul edildiği anlaşıldı. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/152) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta* 
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2. — GELEN KAĞITLAR 
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şansı (1/153) (Millî Eğitim, içişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — TCDD Memur ve Hizmetlilerine 6186 
sayılı Kanunun 10 ncu madesine göre ikramiye 
ödenmesi hakkında kanun tasarısı (1/154) (Ma
liye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

6. — Olağanüstü hal insangücü idaresi ve ça
lışma yükümlülüğü kanun tasarısı (1/155) 
(Adalet, Millî Savunma, Çalışma ve Plân ko
misyonlarına) 

TEKLİFLER 

7. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm Karslı Mücahit Merhum İbrahim Aydın'in 
eşi, Melek Aydın ile evlenmemiş kızı Meliha Ay-
dm'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/253) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/254) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda ve 
4 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununu tadil eden 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/255) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

10. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Gayrimenkul Tecavüzün men'ine dair 
5917 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/256) (İç
işleri ve Adalet komisyonlarına) 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/257) (Plân Komisyonuna) 

TEZKERELER 
12. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1963 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/287) (Sayıştay Komisyonuna) 

13. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/288) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

14. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/289) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

15. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/290) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

16. — Devlet Orman İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/291) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
17. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın iş

çileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı 
Mületlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/78) (Gündeme) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma. 
tarihi : 10 . 3 . 1966] 

18. — İş ve meslek bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyon
ları raporları (1/74) (Gündeme) (S. Sayısı: 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1966] 



KÂTİPLER 

B I R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN —: Başkanvekili İsmail Arar 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadık Telcin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin anahtarlarını çevirerek beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

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

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz 

4 . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekilleri Nihat Diler ve 
Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum, Bingöl ve Muş 
illerinde vukubulan deprem, Hükümetçe alı
nan tedbirler ve Kızılayın yardımlarına dair 
demeçleri ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bir hafta evvel Erzu
rum, Bingöl, Muş vilâyetlerinde meydana gelen 
müessif yer sarsıntısı hâdisesi dolayısiyle yük
sek huzurlarınızı birkaç dakika işgal etmek su
retiyle söz almış bulunuyorum. Yer sarsıntısı 
sabaha yakın cereyan etmiş, büyük çapta evlerin 
yıkılmasına, hasara uğramasına, Hınıs'da 8 ki
şinin ölümüne, büyük mikyasta da hayvan te
lefatına sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçtimai dert ve meselelerimizi zaman zaman 

bu kürsüden Yüce Meclise arz edip, Hükümet 
mensuplarının nazarı dikkatlerini celp ettiğimiz
de, gelen geçen Hükümet mensupları işi oluruna 
bırakmakta ciddî, isabetli ve-süratli tedbirlerin 
maalesef zamanında alınması için gayret sarf 
etmem ektedirler. 

Ancak, felâket haline gelmiş tabiat kanun
larının sert ihtarlariyle, tedbirlerin alınması za
ruretini duymakta ve inanmaktadırlar. Bunun 
da tesiri geçtikten sonra işi yine oluruna bırak-

, makta, mağdur vatandaşların kendi kaderleri
nin hazin âkibetlerine terk etmektedirler. Ve
rilen bilgilere göre; bu defa meydana gelen yer 
sarsıntısı şiddetli olmadığı halde birçok evlerin 
yıkılmasına, 8 kişiden altı kişinin ölümünü in-
taçeden ailenin sönmesine, en amansız şartlar al
tında hüküm süren kış, soğuk, fırtına, kar al
tında birçok menfi şartlar içinde yaşıyan bu 
mıntaka sakinleri kundaktaki çocuklarını ve 
yataktaki hastasını alıp sokağa fırlamış durum 
dalar ve kar, kış fırtına ile mücadele etmekte 
dirler. 

1959 senesinde de ayni yerlerde zelzele felâ
keti olmuş, çeşitli yerlerden yardım yapılmış 
Devlet bütçesine hasar görmüş vatandaşlara ko
nut yapmak için para ayrılmıştı. Fakat o gün
den bugüne kadar, gelen geçen her Hükümet ve 
her Hükümetin ilgili Bakanı, maalesef ayrılan 
parayı zamanında, süratli ve isabetli şekilde 
bu vatandaşların meskenlerinin yapılması için 
gayret sarf etmemiş, kendi haline terk etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu kürsüde, Erzurum'un Hınıs kazasında 
1959 senesinde vukubulmuş zelzele dolayısiyle 
evleri hasar gören vatandaşlara bütçeden ayrı
lan paranın süratle kullanılarak mesken yapıl
masını ortaya koymuş, sözlü sorular vermiş bu
lunmama rağmen, bir türlü ilgili hükümetlerin, 
ilgili bakanlarının bu yolda ciddî tedbirler al
malarına muvaffak olamamıştım. Eğer bu ted-
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birler zamanında alınmış olsaydı, bu defaki zel
zele ile yapılan evler yıkılmıyacak, vatandaşla 
rm hayatlarını mahvetmiyecek, büyük çapta mil
lî zararı mucip hayvan itlafı olmıyacaktı. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu ve Sayın İmar ve İskân Bakanı Hal 
dun Menteşeoğlu'nun ayrı ayrı zelzele bölgesine 
gittiklerini öğrendim, kendilerine teşekkür ede
rim. 

Ancak, onlar da bundan evvelki bakanlar 
gibi, buraya gelip zevahiri kurtarmak suretiyle 
birtakım tedbirler alındığını söylemek suretiyle 
hareket ederlerse, elbette ki bu memleket yine 
içinde bulunduğu ıstıraptan sıyrılmıyacak, Al
lah göstermesin, tabiatın sert ihtarının tesiriyle 
ancak yine uykudan uyanmış olacak, ondan 
sonra felâket bölgesine gidecek, sonra tedbirle
rini almak lüzumunu hissedeceklerdir. Biz te
menni ediyoruz ki, Sayın Bakanlar Sayın Hükü
met, bundan evvelki Hükümetler gibi vatandaş
ları oyalamasın; gerekli isabetli tedbirleri alsın 
lar. 

Şimdi Hınıs ve Varto'ya çadır ve vilâyetin 
emrinde kullanılmak üzere, bir tarafa 70 bin, di
ğerine 50 bin lira para gönderilmiş, Kızılaydan 
yiyecek ve giyecek yardımı için yiyecek ve giye
cek gönderilmiştir. Ancak bu tedbirler kifayet
sizdir. Şöyle ki: 

Hınıs'tan aldığım malûmata göre, yalnız ça
dır gönderilmiş 1 200 miktarında çadır, 15 bin 
ailenin ihtiyacına cevap vermiyecektir. Ayrıca 
70 bin lira doğrudan doğruya 1 500 kadar- ha
sar görmüş ailenin ihtiyacını karşılayacak mik
tarda değildir. Kızılay yardımı da, söylendiği 
halde, henüz yapılmamıştır, Bunun için: 

1. Gadir miktarının ihtiyaç nisbetinde faz
lalaştırılması, 

2. Büyük çapta mal kaybına maruz ka lar alî 
evleri yıkılmış vatandaşlara ihtiyaçlarını karşı
lamak için 70 bin lira azdır. Bunun fazlalaştırıl
ması, 

3. Kızılay yiyecek ve giyecek yardımının 
süratle yapılması, bunu da yine gönderdik diyor
lar; fakat maalesef hiçbir vatandaşa gitmemiş
tir. Radyolardan ilân ettiriyorlar; diyorlar ki, 
«Biz göndermişiz» diğer vatandaşlar da hakika
ten Kızıl ayın yardımını gördüklerini zannetmek
tedirler. Bu yardım da henüz vatandaşlara ka
vuşmuş değildir. 

4. Hasar görmüş vatandaşların evlerini sü
ratle yapılması için gereken tedbirlerin alınma
sını, bu arada 1959 senesinde vâki zelzele dola-
yısiyle hasar görenlerin mesken inşaatlarının sü
ratle ikmalini. 

5. Banka ve vergi borçlarının tecilini, 
6. Yiyecektik tohumluk yardımının süratle 

yapılmasını Sayın Hükümetten, bilhassa İmar 
ve İskân Bakanından, ikinci bir tabiat, Allah 
göstermesin, tabiatın sert ihtarına maruz kalma
dan yapılmasını arz ve istirham eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, Erzurum ilinin 
Hınıs, Muş ilinin Varto kazasında vukubulan dep
remle ilgili çok kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere 
8 . 3 . 1966 günü Hınıs ve Varto kazalarında dip
ten gelerek 10 saniye süren çok şiddetli bir dep
rem olmuştur. 

Her iki yerde de çok sayıda can ve mal kaybı 
vardır. 

Bunlardan Hınıs'ta 10, Varto'da 5 kişi ölmüş
tür. Ayrıca yaralananlar da vardır. 

Hınıs'ın Kolhisar köyünde bir ailenin 8 nü
fusu tamamen toprak altında kalmıştır. 

Hınıs ve köylerinde irili, ufaklı 200 ü ağır 
olmak üzere 600 ile 800 arasında ev hasar gör
müştür. Ayrıca Muş ilinin Varto kazasında da 
bu adede yakın bir miktar ev hasar görmüştür. 

Hınıs kazasında 1959 yılında da, yine aynı şe
kilde büyük deprem olmuş, can ve mal kaybı mey
dana gelmiştir. 

Bu depremde zarar gören vatandaşlara İnö
nü Hükümetleri zamanında 145 ev yapılmıştır. 

Ayrıca hafif hasar gören vatandaşlara evle
rini tamir için para yardımında bulunulmuştur. 

Şimdi aynı depremin daha da fazlasiyle tek
rarı Hınıs'ın zelzele bölgesi mahiyeti arz ettiğini, 
ortaya koymaktadır. 

Kızılayca, lâzımgelen ilgi gösterilmiş, bilhas
sa çadır gönderilmişse de halihazırda yerler ta
mamen karla kapalı olduğundan vatandaşların 
çoluk, çocuğuyla bu kış mevsiminde karlar üzeri
ne çadırlar kurarak bahara kadar yaşamalarına 
da aklen ve tıbben imkân yoktur. 

Keza, köy yolları da aynı şekilde karla kapa
lı olduğundan, irtibat temin edilemediği için bu-
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ralardan yeteri derecede bilgi ve tam malûmat 
alınamamıştır. 

Bu sebeple Hınıs bölgesinde ve civarında ve 
Muş taraflarında üst üste vukua gelen deprem 
sebebiyle ilgili olarak derhal alınması lâzım ge
len âcil tedbirler üzerinde Sayın Hükümetin ıt
tılaına aşağıdaki hususları arz etmek istiyorum. 

1. Depremin halen devam ettiği de göz önü
ne alınarak, vatandaşların kar ve kış sebebiyle 
çadırlarda yaşamaları imkânsız olduğundan, mev
sim de göz önüne alınarak vakit geçirmeden der
hal ahşap barakalar yapılmalıdır. 

2. Zarar gören vatandaşların derhal tesbi-
tiyle, her türlü malî yardımları yapıp iktisadi 
tedbirler alınmalıdır. 

3. Depremden zarar gören vatandaşların Zi
raat Bankasına olan borçları tecil edilmeli, yeni 
gireceğimiz ziraat mevsimiyle ilgili zirai faaliyet
lerin ifası için vatandaşlara koşum ve diğer lü
zumlu hayvan ve araç kredileri de derhal veril
melidir. 

4. Daha pratik ve az masraflı, uzun vadeli, 
düşük faizli, yarı bedeli Hükümetçe ödenecek 
deprem bölgesi şartlarına mukavim yeni bina
ların inşaasma derhal başlanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, mâruzâtıma burada son 
verirken, ayrıca vaka mahalline zamanında gide
rek gerekli incelemeleri yapan yetkililere, yardım
larını esirgemiyen Kızılaya teşekkürlerimi büdi-
rir, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Haldun Mentcşeoğlu. Buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, benden ev
vel söz alan iki sayın milletvekilinin beyan bu
yurduğu gibi, 8 . 3 . 1966 günü Erzurum'un 
Hınıs ilçesiyle, Muş ilinin Varto ilçesinde zel
zele olmuştur. Bu haberi alır almaz her iki ilin 
valilerine, mahalline giderek derhal lüzumlu 
tedbirlerin alınması direktifi verilmiş ve bende
niz de derhal Muş'a hareket etmişimdir. Salı 
günü, yani 9 . 3 . 1966 günü Varto'da zelzele 
âfetine uğrayan vatandaşlarımızın yanında bu
lunarak, Hükümet Programında arz ve taahhüt 
ettiğimiz esaslar dairesinde vatandaşlarımızın 
çaresiz ve ümitsiz kalmamaları ve Hükümetin 
şefkat ve yardım dolu ellerinin yanlarında ol
duğunun bir ifadesi ve delili tarafımdan veril

miştir. Hınıs'ta 830 ev, Varto'da 1180 ev ağır 
hasara uğramış veya yıkılmış durumdadır. Tees
sürle beyan etmek isterim ki, Hınıs'ta 9 vatan
daşımızı, Varto'da 3 vatandaşımı ve Cumartesi 
de yine maalesef ve esefle, teessürle beyan ede
rim ki, 3 vatandaşımızı Varto'da kaybetmiş bu
lunmaktayız. Bunun karşısında vatandaşları
mızın ilk muvakkat iskânlarını yapmak ve âcil 
yardımları sağlamak için harekete geçtik. Lü
zumlu çadırlar Hınıs ve Varto'ya yetiştirilmiş 
ve vatandaşlarımızın muvakkat iskânları sağlan
mış bulunmaktadır. Hınıs'a gönderilen 70 bin, 
Muş'a gönderilmiş olan 60 bin lira sadece bu 
yarayı sarmak için değil, âcil ihtiyaçlarını kar
şılamak için gönderilmiş ve bu âcil ihtiyaçlar 
devam ettiği müddetçe lüzumlu tahsisat gönde
rilmeye devam olunacaktır. 

Diğer taraftan, hasara uğramış evlerin ha
sar derecelerini ve nisbetlerini tesbit için Muş'ta 
6 ve Hınıs civarında 10 ekip, teknisyenlerden 
ibaret 10 ekip faaliyete geçmiş ve bir bir evle
rin durumu tesbit edilmektedir. Bu sene, Hı
nıs ve Varto zelzelesinde evleri yıkılmış olan bü
tün vatandaşlarımıza yeni evler yaptırılacaktır. 
1966 Programına alınmıştır. Binaenaleyh sayın 
arkadaşımızın beyan ettiği gibi... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hepsi sizin 
gibi söylüyorlar Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKAN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) Anlıyamadım 
beyefendi bir şey mi söylediniz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Nihat 
Diler. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) Binaenaleyh, 
Sayın Diler'in ifade buyurdukları gibi, alınmış 
olan tedbirlerde kifayetsizlik veya nisbetsizlik 
ilk mevzuubahs değildir. Alınmış olan tedbir
ler âcil yardım istikametinden ve yıkılmış evle
rin tesbiti istikametinde cereyan etmektedir ve 
cereyan edecektir. Diğer taraftan vatandaşları
mızın bu âfet dolayısiyle istihsal durumlarında 
vücuda gelecek aksaklıkların giderilmesi için de 
zirai kredi tedbirleri elbette alınacaktır. Bun
dan evvel yurdun muhtelif bölgelerinde vukua 
gelmiş âfetlerde nasıl vatandaşlarımıza anında 
yardım edici ellerimizi uzatmış ve onların ça
resizliğini ümidsizliğini gidermiş isek; Muş'un 
Varto ilçesinde ve Erzurum'un Hınıs ilçesinde 
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do nynı zihniyetle ve aynı davranışla vatandaş
larımızın imdadına yetişilmiştir. Ve Hükümetin 
yardım ve şefkat elleri uzatılmıştır. Hükümeti 
yanlarında hissetmenin emniyeti içindedirler. 
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
NATO'nun geleceği hakkında karar vermek üze
re Bürüksel'de toplanan NATO Parlömanterleri 
Konferansı hakkında dmeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, siz sarfına
zar mı ettiniz efendim ? 

KASIM GÜLEK (Adana) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bize öyle geldi de. 
Sayın Kasım Gülek, iştirak ettiği Brüksel'de

ki NATO toplantısiyle ilgili gündem dışı söz is
temiştir. Buyurun. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka-
daşlarım, NATO'nun geleceği hakkında çalışma
lar yapan bir Parlömanterler topluluğunun ça
lışması hakkında bilgi vermek için huzurunuz
dayım. 

Bildiğiniz gibi, NATO Anlaşması 1969 da so
na eriyor. Bundan sonra NATO devam etmeli 
mi, etmemeli mi? Nasıl devam etmeli, ne gibi 
değişiklikler olmalı? «Konusu üzerinde çalış
malar yapılıyor. Bugünkü NATO'da bir reform 
yapma, 19G9 dan sonra yenilikler getirme ihti
yacı aşikar. Yirmi senelik tecrübeden mutlaka 
faydalanmak lâzım. Gerçekten NATO bugün 
bir buhran geçiriyor. Fransa, toprağındaki as
keri NATO tesislerini ve NATO kuvvetlerini 
kendi emrine almak istiyor. Kendi kuvvetlerini 
entegre NATO kumandasından çıkarmak isti
yor, fakat ilâve ediyor, bu, NATO'dan çekilmek 
demek değildir. Kuvvetlerim Almanya'da kala 
çaktır. Bu biraz da De Gaulle'nn bugünlerde 
Rusya'ya yapacağı seyahatle ilgili gibidir. Gö
renler var. Genel intiba şudur ki, Fransasız da 
olsa NATO devam edecektir ve yine genel ka
naat odur ki, Fransa'da NATO'dan ayrılmıya-
caktır. Fransa «NATO Başkumandanı Fran
sa'dan çıksın» diyor. Çıkacaktır ve belki de 
Bürüksel'de kurulacaktır. Gene genel intiba 
odur ki, Almanya ile Amerika arasında bu hâ
diseler yeni bir yakınlık meydana getirecektir. 
Genel kanı şudur k i ; NATO önemini muhafaza 
etmektedir. Doğudan gelmesi muhtemel bir teh
likeye karşı kurulmuş olan NATO Doğudan bir 
tehlikenin gelmesini önlemiştir. Bir muhabere 

olmadı ise, bir çatışma olmadı ise NATO'nun 
mevcudiyeti bunda önemli bir rol oynamıştır. 
Fransa hariç, diğer 14 NATO memleketinde bu 
hususta çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bundan evvel bu toplu
lukta 1969 sonrası NATO'su için, NATO içinde
ki • ihtilâflarm NATO içinde hallini sağlıyacak 
bir mekanizmanın kurulması gerektiğine dair 
teklif yapmıştım. Bu teklifim sebebine misâl 
olarak da, Kıbrıs dolayısiyle Türkiye ile Yu
nanistan arasında çıkan ihtilâfı misâl göster
miştim. Bu ihtilâf NATO içinde varılan pren
sip kararına rağmen; NATO içindeki ihtilâflar 
NATO içinde halledilir, prensibine rağmen, bir 
mekanizma mevcudolmadığı için NATO dışı, 
Birleşmiş Milletlere gitmiştir. Orada çoğun
luk Avrupa ile, NATO ile ilgili olmıyan ve ço
ğunluğu yeni istiklâline kavuşmuş memleket
lerden mürekkep olduğundan dolayı, NATO'nun 
ve Avrupa'nın meselelerini bilmiyen bu toplu
lukta bir sonuç alınamamıştı. Avrupa dışı ve 
hattâ NATO'nun kendisine karşı bir müdafaa 
sistemi olarak kurulmuş olduğu memleketlerin 
içinde bulunduğu ve hattâ veto hakkını haiz 
olduğu bir toplulukta NATO ihtilâflarının hal-
ledilemiyeceği aşikârdı. Bundan dolayı 1969 
sonrası NATO için ihtilâfları halledici bir me
kanizma kurulması konusunda yaptığım teklif 
çok olumlu karşılandı. Bu hususta teklifler 
yapmak üzere raportör tâyin edildim. Bu sefer 
öne ikinci bir fikir sürdüm. NATO, üyelere 
vâki olacak bir tecavüz anında otomatik olarak 
harekete geçer bir teşekküldür. Fakat, Kıbrıs 
konusunda Türkiye, muahedelerin kendine ver
diği bir hakkı kullanmak istediği vakit, bu hak
kı kullanmamız size bir tecavüzle sonuçlanırsa 
bunu NATO yeniden tezekkür etmek zorunda
dır, tarzında sözlerle karşımıza çıkıldı. Gelecek 
NATO, 1969 sonrası NATO'su da bunları nazarı 
itibara almak zorundadır. Bunu misal olarak 
verdim. Diğer bir misâl, Avusturya'nın Alman
ya ile birleşmesi; Avusturya Anayasasında ya
saklanmıştır. Yarın dedim, Avusturya karar ve
rir de Anşlus yapacağım, Almanya ile birleşi-
yorum derse, Batı Avrupa buna müdahale, et-
miyecek midir? Ettiği takdirde Rusya Batı 
Avrupa'da bu müdahaleye yeltenenlere tecavüz 
edince NATO otomatikman harekete geçecek 
midir, geçmiyecek midir? Bütün bunların 
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1969 sonrası NATO'sunda aydınlığa varması ve 
açıkça belirtilmesi gereklidir. 

Sayın arkadaşlarım, Mecliste geçen hafta 
vâki olan müessif hâdise, Belçika Kiralının bu 
komisyonun şerefine verdiği resepsiyon sırasın
da geldi ve çok üzüldük. Bu Mecliste en uzun 
vazife görmüş arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu 
Meclise gireli 25 yılı doldurdum. Bu konu üze
rinde bir kelime ile bir uyarma sözü söylemek 
istiyorum; ben buna benzer hâdiseleri çok gör
düm, bunlar hiç kimseye fayda getirmedi, her
kese zarar getirdi, memlekete zarar getirdi. 
Muhterem arkadaşlarım, demokrasinin temina
tı, demokrasinin temeli Yüce Meclisinizdir. Mec
lisin içinde bu gibi nahoş hâdiseleri gören mil
let Meclise karşı duyduğu saygıyı, itibarı bi
raz kaybediyor. Meclis^ güven sarsılıyor. Buna 
hiç birimizin hakkı yok. Burada hangi partiden 
olunsa olsun, her milletvekili Meclisin itibarını, 
Meclisin millet nazarında varlığını korumakla 
mükelleftir. Burada üzücü hâdiseler olursa, 
bundan o parti, bu parti bir tarafa burada otu
ran herkes, hepimiz sorumluyuz ve buna bir ça
re bulmakla mükellefiz. 

BAŞKAN — Sayın Gül ek, ben size bunla
rı söyliyesiniz diye söz vermedim, Bana NATO 
toplantısiyle ilgili gündem dışı söz istiye>eğim 
dediniz o kayıtla size söz verdim. Bu itibarla 
istirham ediyorum, bu mevzudaki fikirlerinizi 
kesiniz ve NATO ile ilgili beyanınız varsa ona 
devam ediniz. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, NATO toplantısında gelen bir haberin ora
da üzerimde ve o toplulukta bıraktığı tesiri ar
kadaşlarıma anlatmayı ve uzan yıllar bu Mec
liste vazife görmüş ve diyebilirim ki, burada be
nim kadar vazife görmüş arkadaşımız çok az 
sayıdadır, Bu uyarma vazifesini yapmayı ken
dime bir borç bildim ve bu intiba dolayısiyle. 
bunları arz ettim. Bunları NATO - vesilesiyle 
söylemenin konu ile ilgisi mevcuttur kanaatin
de idim. Bundan dolayı söyledim. Bunun fayda
lı olduğuna inanıyorum. Hepimize düşen bir 
borç olduğunu ve elele vererek buna bir çare 
bulmanın, her partiye mensup bütün milletve
kili arkadaşlarımıza, iktidara ve muhalefete he
pimize düşen bir borç olduğunu hatırlatmak is
tiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım sayın arka
daşlarım. (Alkışlar). 

3. — C. II. P. Meclis Grupu Başkanvekü-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danış
tay kararlarının uygulanmaması konusunda, 
Anayasannı 89 ncu maddesi gereğince, Bakan
lar Kurulu hakkında bir gensorunun açılması
na dair önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ha-
tırlıyacağmız üzere önerge okunmuştu. Günde
me alınıp alınmaması için müzakerelere geçile
ceği sırada, Edirne Milletvekili Sayın arkada
şımız Nazmi Özoğul, konuşmaların 15 dakika ile 
kısıtlanmasını ileri süren, teklif eden bir öner
ge vermişti. Bu önerge, yâni Sayın Nazmi Öz-
oğul'un önergesi üzerinde de lehte ve aleyhte 
görüşmeler yapıldı, oylanacağı birleşim bugüne 
talik edildi. Ancak, bu önergenin de açık oya 
sunulması hakkında 15 imzalı bir takrir vardır, 
bu takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru üzerindeki konuşmaların 15 daki

ka ile sınırlanmasını teklif eden önergenin açık 
oya konulmasını teklif ediyoruz. 

Kesit Ülker (İstanbul) 
Şeref Bakşık (İzmir) 
Sadrettin Çanga (Bursa) 
Muzaffer Sami loğ] u (Kars) 
Hamdi Orhon (Trabzon) 
Adil Yaşa (Siirt) 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) 
Tahsin Argun (İsparta) 
llyas Kılıç (Samsun) 
Sabahattin Kılıç (Samsun) 
Nazif Arslan (Sivas) 
Yaşar Akal (Samsun) 
Kemal Demir (Bolu) 
Mustafa Kemal Polatoğlu (Sivas) 
Süleyman Onan (Kırşehir) 
Hayri Başer (Eskişehir) 
Metin Cizreli (Diyarbakır) 
Orhan Birgit (İstanbul) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz, tak
rirde imzası olan arkadaşların burada bulunup 
bulunmadığı tesbit edelim. 

Önerge sahiplerinden 15 kişinin hazır bu
lunduğu tesbit olundu). 
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BAŞKAN — 15 imza sahibi burada. Tak
rir açık oyunuza sunulacaktır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu husus
ta bir oylama yapılmıyacağına dair bir takriri
miz var, efendim. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmaması hususunda cereyan eden müzakere, 
esasen Anayasanın 89 ncu maddesinin sınırlı 
olarak tanzim ettiği bir ön görüşme niteliğinde
dir. Bu itibarla bu ön görüşme sırasındaki ko
nuşmaların 15 dakika gibi çok kısa bir zaman
la taih'didedilmesi, Anayasanın söz konusu mad
desinin ruhiyle bağdaştırılamaz. Bu konudaki 
önergenin oylanmasını rica ederiz. 

Koeaeli Kayseri 
Nihat Erim Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Anayasa, gensorunun gündeme alınıp alınma
ması görüşmelerinde kimlerin görüşebileceğini 
tahdidi olarak tâ3'in etmiştir. Ama, zaman öl
çüsü elbetteki Anayasa hükümleri içerisinde yer 
almaz. Bu içtüzük hükümleri ve Meclisin ka
rarı ile halledilecek bir iştir. Kaldıki, bu husus
taki görüşlerinizi Sayın Nazmi özoğuruıı tak
riri görüşülürken söylemiş olmanız gerekirdi, 
leh ve aleyhte görüşüldü. Binaenaleyh, takri
rinizi muameleye koymıyacağım. 

Efendim bir arkadaş sayın milletvekillerinin 
isimlerini okuyacak; önergenin kabul, ret veya 
çekinser olduğunuz hakkında lütfen işaret bu
yurunuz. 

Adana'dan başlıyoruz. Efendim lütfen sü
kûnetle dinleyiniz. Çünkü Divandan duyulmu
yor. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Efendim, 137 ret oyuna mukabil 214 kabul 

oyu ile önerge kabul edilmiştir. 
Efendim, gündemin birinci maddesinde yer 

alan gensoru önergesi üzerinde grupları adına 
söz almış olan arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Faruk Ön
der, C. K. M. Partisi Grupu adına Sayın ismail 
Hakkı Yılanlıoğlu, Y. T. Partisi Grupu adına 
Sayın Arif Emre, Türkiye işçi Partisi adına Sa
yın Behiçe Boran Hatko. 

Şimdi önerge sahibi olarak Sayın Feyzioğlu, 
buyurunuz. 

Kabul edilen önerge gereğince konuşma sü
resi 15 dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Buna dikkat etmiye çalı
şacağım efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anaya
samızın çok önemli bir maddesinin uygulanması 
ile ilgili bir önergenin müzakeresine başlıyoruz. 
Bu önerge C. H^ P. Grupu adına verilmiştir ve 
bu önergenin verilmesi bundan bir ay kadar ön
ce, hattâ bir aydan daha fazla bir zaman önce 
C. H. P. Grupu Genel Kurulunda oybirliği ile 
karara bağlanmıştır. Bu önergenin, bazen iddia 
edildiği gibi, Seçim Kanunu ile bir ilgisi yoktur. 
Bu önerge 8 Şubat tarihinde C. H. P. Grupun-
da konuşulduğu zaman, Danıştay'ın henüz tav
zih kararını elimizde bulunduramadığımız için, 
kararın verildiğini bildiğimiz, fakat metnini 
görmediğimiz için, birkaç gün beklenilmesi ve 
Sayın Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm bu ko
nuda Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma üze
rine verdiğimiz, Grup adına verdiğimiz cevabın 
tesirini birkaç gün beklemek için iktidara hukuk 
yoluna dönerek, basiret yoluna dönerek, gerekli 
kararları vermesi için bir zaman bırakmak ümi
diyle, gensoru önergesinin Meclis Başkanlığına 
verilmesinin birkaç gün geciktirilmesi yine Gru-
pumuzca karara bağlanmıştı. Önergemiz 18 
gün kadar önce Meclis Başkanlığına tevdi edil
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu mevzu gensoru konu
su olsun mu, olmasın mı, konuşulsun mu, ko
nuşulmasın mı? Aylardır Basınımız bu konuda 
yazılarla, beyanlarla dolu. Üniversitelerimizin 
en değerli öğretim üyeleri, bu konuda bâzan 
birbirinden farklı yayınlar yapmaktadırlar. Bu 
konu, bir hukuk konusu, etraflıca konuşulmak
tan, müzakere edilmeden anlaşılması kolay olan 
bir konu değildir. Bu konuya dar parti politi
kası açısından bakamayız. Efendim, iktidar 
partinin Hükümetidir, açılsın veya açılmasın. 
Bu konudan değil, elimizi vicdanımıza koyarak 
bu mevzu hukuk bakımından nedir? Bunu tah
lil etmek üzere, parti politikası değil, bir Ana
yasa hukuku meselesi olarak ele alıp Anayasa
ya en uygun bir çözüm yoluna ulaşabilmek için 
bir gensorunun açılmasında faide ve zaruret 
görmekteyiz. Sonunda bu gensoru önergesi bel-
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ki de açık oya konacaktır. Böyle bir talep vâki 
olursa. Her arkadaşımızın Anayasamızın bir 
maddesinin uygulanması ile ilgili bu konuda 
ellerini vicdanlarına koyarak hukuk anlayışına 
göre müsbet veya menfi oy kullanılması gere
kecektir. Bu bakımdan mevzuun etraflıca enine 
boyuna konuşulması ve yalnız grup sözcüleri
nin değil milletvekillerinin de bu konuda bilgi
lerini Meclisin önüne sermeleri suretiyle olum
lu bir sonuca varılması yerinde olacaktır. 

Bir noktayı daha belirteyim. Gensorumuzun 
konusu, idari kararlara konu teşkil eden Hükü
met tasarruflarının ne derece haksız veya haklı 
olduğunun tartışılmasiyle ilgili değildir. Veya
hut da bu idari kararlara konu teşkil eden tâyin
lerden müteessir olmuş eşhasın, falan umum mü
dürün, falan müsteşarın, falan kurul üyesinin 
şahsi kusurlarının, meziyetlerinin tartışılması 
için bu önerge verilmiş değildir. Konunun 
asla bu tasarrufların mahiyetiyle veya bu şa
hısların meziyetleri, kusurları ile ve hele takibet-
tikleri politikayla ilgisi yoktur. Bu gensoru 
önergesi, meselâ petrol politikasında şu veya bu 
görüşün, sağlık politikasında şu veya bu görü
şün benimsenip, benimsenmemesi açısından oy
lanacak bir önerge değildir. Bu önergenin ko
nusu sadece şundan ibarettir : 

Hükümetin usulü dairesinde verilmiş ve ken
disine tebliğ olunmuş yüksek mahkeme kararla
rını, Anayasanın 132 nci maddesinin açık emri
ne rağmen yerine getirmemesi mümkün müdür? 
Ve bunu yerine getirmiyen Hükümet hakkında 
bir gensoru önergesi açılarak, durum konuşulma
ya değer mi, değmez mi? Cevabını aradığımız 
soru budur. Sanırım ki, bu cevabın müspet ol
ması zarureti vardır. Çünkü, ortada Anayasaya 
aykırı bir tutum varsa gensoru açılmasını önle
mekle ve Meclisin denetim yolunu kapatmakla 
Anayasa dışı bu tutum Anayasaya uygun hale 
gelmiyecektir. Meselelerin çözüm yolu, bu me
seleleri bir sükût örtüsüyle kapatmak değildir. 
Bu gibi örtme gayretleri ters sonuç verir. Aylar
dır tartışılan, basında ve dışarda tartışılan bir ko
nunun bu Meclis kürsüsünde etraflıca tartışılma
sına imkân vermemek zannediyorum ki, hukukun, 
akim ve basiretin emrettiği yola gidilmesini ko-
laylaştırmıyacak, güçleştirecektir ve bunun izahı 
olmıya çaktır. 

Sayın arkadaşlarım, hayatta ve siyasi oluş
lar içinde çeşitli meselelerde hukuk bakımından 

aykırılıklar görülebilir. Eğer sonunda hukuk 
devleti inancı içinde hukuk devletinin icapları 
ağır basar, Anayasanın icapları yerine getirilmiş 
olursa her şey tamir edilmiş olur. Her memle
kette, her devirde hukuka bütün hareketler uy
gun olmaz. Ama Anayasada bunun tedbirleri var
dır bir hukuk devletinde. Eğer bu tedbirler iş
lerse mesele kalmaz. Ama bir hukuk dışı tutu
mu, durumu örtmek, konuşturmamak ve bunu 
örtmek için yeni gayretlere ve zorlamalara giriş
mek hiçbir şeyi tamir etmez. Yara genişledikçe 
genişler. Bu bakımdan gensorunun açılması lâ
zımdır. önergemizin kabulü için yeter maddi de
liller ve yeter hukukî deliller bulunduğunu arz et
meye mecburum. 

Birinci gerçek şudur arkadaşlarım; mahkeme 
kararlarının yerine getirilmesi ihmali imkânsız 
bir Anayasa emridir. Ne Hükümet, ne Meclis 
bu emrin üstüne yükselemez. Anayasamızın ikin
ci maddesi: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev
letidir, diyor. 7 nci maddesi: Yargı yetkisinin 
Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafın
dan kullanılacağını, söylüyor. Yani egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir. Fakat bu egemenli
ği Meclis kullanır anlamında değildir. Yargı hak
kı bakımdan milletin olan bu egemenliğin 
yargı kısmını doğrudan doğruya Türk Milleti 
adına mahkemeler kullanır. Anayasa böyle söylü
yor. Anayasamızın 8 nci maddesi, bu Anayasa 
hükümlerinin yasama, yürütme, yargı organları 
için, bütün kuruluşlar için, kişiler için idari ma
kamlar için bağlayıcı olduğunu söylüyor. 114 ncü 
maddesi, bütün idari eylem ve işlemlerin yargı 
murakabesine tâbi olduğunu söylüyor. Ve niha
yet 132 nci maddesi; konumuzla doğrudan doğ
ruya ilgili şu açık hükmü taşıyor: «Yasama ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mah
keme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» İkin
ci gerçek şu: Türkiye'de mahkemelerden çıkmış 
ve yerine getirilmemiş kararlar vardır. Bunun 
üzerinde durmaya bile değmez, böyle kararların 
mevcudolduğu bu kürsüde bizzat sorumlu bakan
lar tarafından ifade edilmiştir. Gensoru açıl
dığı zaman bunların misalleri bir bir ortaya ko
nacaktır. 

Üçüncü gerçek şudur; mahkeme kararlarının 
yerine getirilmesini önleyici her hangi bir baha
ne ileri sürülemez. İleri sürülen bahanelerin 
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hiçbiri kararların uygulanmamasını mazur gös
terecek durumda, haklılıkta değildir. Kararlar 
çoğunlukla verilmiştir, demek kararların hukukî 
değerini azaltmaz. Parlâmentodan çıkan kanun
ların çoğunlukla çıkması bunların hukukî bağla
yıcılığını azaltmadığı gibi. Kaldı ki, oybirliği 
ile verilmiş kararlar da yerine getirilmemiştir. 

Dördüncü gerçek şudur; bir mahkeme kararı
nın isabetini hukuka uygunluğunu münakaşa et
mek ve değerlendirmek yetkisi bu kararı infaz 
edecek makamın değildir. İdari makamı, Bakan
lar Kurulu veya bir bakan kendisini mahkemenin 
yerine ikame ederek, onun yerine hüküm vermi-
ye çalışarak mahkeme kararının haklılığı veya 
haksızlığını isabeti ve isabetsizliğini tartışamaz. 
Hele bu idari makam dâvada ve ihtilâfta taraf
lardan birisi ise. 

Beşinci gerçek şudur; Danıştayın verdiği, 
yürütmeyi durdurma kararları da, en az ke
sin iptal kararları kadar bağlayıcı olan kazai 
kararlardır, icrayı durdurma kararı Danıştay 
tarafından kaldırılabilir. Ama gerekli görüle
rek Danıştay tarafından kaldırıldığı güne ka
dar bir iptal kararı gibi, en az bir iptal kararı 
ıgibi bağlayıcıdır, uyulması mecburi bir durum
dur. Kaldırılabilir ama mahkeme tarafından 
kaldırılabilir. Arkadaşlarım, yürütmeyi dur
durma kararları kesin değildir iddiası bu ba
kımdan bir bahane olmaktan öteye geçmez. Bu 
kararlar sanki idarenin uymak veya uymamak
la muhtar olduğu istişari kararlar gibi mütalâa 
edilemez. Bunlar istişari kararlar değil, kazai 
kararlardır. Bu bakımdan uyulması mecburidir. 

Altıncı gerçek şudur; mahkeme kararları
nın yerine getirilmesini imkânsız kılan hukukî 
veya fiilî durum mevcut değildir. Gensorunun 
açılmasına karar verdiğiniz takdirde, bu im
kânsızlığın hukukan ve fiilen neden mevcudol-
madığmı bütün delilleriyle birer birer olayları 
tahlil ederek gözler önüne sermek imkânına sa
hibiz. Vakit darlığı sebebiyle kısaca geçiyorum. 

Yedinci gerçek şudur; arkadaşlar, idari ka
rar bir defa icra ve infaz edildi, icra edildik
ten sonra verilen icrayı durdurma kararı artık 
tesir etmez, çünkü bir defa karar icra olunmuş
tur, tarzında ileri sürülen iddia mantık dışıdır, 
hukuk dışıdır ve maalesef ciddiyetten mah
rumdur. Söylemeye mecburum. Sayın Devlet 
Bakanının bu kürsüden vermiş oldukları, yıkıl

mış bina misalinin bahis konusu olaylarla bir 
ilgisi yoktur. Sayın arkadaşlarım, bir idam ce
zası, bir binanın yıkılması gibi bir defada uy
gulanır, infaz olunur, icra olunur ve biter. Id^m 
kararı icra olunduktan sonra bir mahkeme ic
rayı durdurma İtararı verse dahi, artık infaz 
olunmuştur, bitmiştir. Ama hapis kararı, de
vamlı olarak infaz olunan bir karardır. Hapis 
kararı devamlı olarak infaz olunduğuna göre 
bir mahkeme, bunun icrasını ve infazını dur
duracaksın, diye karar verirse; efendim bir de
fa bu zatı hapsettik, anahtarı da çevirdik, ar
tık icra edildiğine göre icrayı durdurma kara
rı muteber değildir, çünkü icradan sonra veril
miştir, denilebilir mi? Denilemez. Tıpkı bunun 
gibi, bir memurun bir statüye sokulması da 
devamlı olarak infaz edilen bir karardır. İnfaz
da ve icrada devamlılık arz eden bir durum 
vardır. Efendim bir defa tebliğ ettik, icra edil
di, bitti denemez. Bu bir binanın yıkılmasına 
benzemez. Bir idari karar misali vereyim; yaşı 
70 e. gelmiş, askerlik çağı geçmiş veya kolu ba
cağı kesik olduğu için askerlik yapmaması ge
reken bir kimse, yanlış bir kayıt yüzünden as
kere alınmıştır. Danıştaya başvurmuştur. Aşi
kâr bir haksızlık olduğu için, Danıştay derhal 
icrayı durdurma kararı vermiştir. İdareye teb
liğ olunmuştur. İdare diyebilir mi ki, bir defa 
askere alma kararı tebliğ olundu, icra da edil
di, bu adam askere de alındı, artık icra baş
ladığına göre icrayı durdurmak muteber de
ğildir. Bunu hiçbir vicdan ve hiçbir hukuk 
mantığının kabul etmiyeceği aşikârdır. İşte ar
kadaşlarım, hâdisemizdeki misaller de gensoru 
açıldığı zaman göreceksiniz ki, bu derecede 
açıktır, berraktır ve bu bakımdan, artık «icra 
edildi, icranın durdurulması bahis konusu de
ğildir» sözü sadece bir bahaneden ve hukuk 
dışı olan bir bahaneden ibarettir. 

Sekizinci gerçek de şudur arkadaşlarım; 
Danıştay kararlarının yerine getirilmemesinin 
müeyyidesi sadece idarenin tazminat ödemesin
den ibaret değildir. Aslolan kazai kararın ye
rine getirilmesidir. Aksine yorumlar hukuka 
aykırıdır. Bu kararların, hukukî ve fiilî imkân 
varsa yerine getirilmemesi, sorumlular için şah
si mesuliyeti muciptir, ayrıca siyasi mesuliyeti 
muciptir, bunun dışında ağır şahsi kusur sebe
biyle mânevi tazminat hükmolunabilir ve bu
nun ötesinde kasıtlı bir hareket varsa, Türk 
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Ceza Kanununun çeşitli maddeleri uygulanabi
lir. Bu konuda doktrin gerekli açıklıktadır. Da
nıştay Kanununa eklenmiş olan bir madde - ki, 
geçen dönemdeki değerli arkadaşımız Çanak
kale Milletvekili Burhan Arat'm önergesiyle ve 
ısrariyle eklenmiştir - bu iddianın mesnedi ola
rak kullanılmak isteniyor. Arkadaşlar zabıt
ları okuyunuz; Sayın Burhan Arat bu fıkrayı, 
şimdi arkasına sığınılmak istenen bu fıknayı 
teklif ederken, Danıştay kararlarının infaz 
edilmemesi için bir kalkan değil, kendi ifade
siyle arz ediyorum, «Danıştay kararlarının in
fazı asıldır, ama infaz edilmezse başına bir De-
mokles kılıcı asalım.» diye teklif etmiştir. Tek
lif sahibinin «Demokles kılıcı» diye vasıflandı
rarak getirdiği bir fıkrayı bugün bir kalkan 
olarak kullanıp, onun arkasına sığınıp, «Efen
dim, ne yapalım, infaz edemiyoruz, işte kanu
nun falan fıkrası.» denmek isteniyor. Bu, ta-
ımamiyle hukuk dışı bir bahaneden ibarettir. 

Dokuzuncu gerçek şudur; «Buna benzer hal
ler eskiden de olmuştu» iddiası iki sebeple 
yersizdir. 1 nci sebep, gensoru açıldığı takdirde 
teferruatı ile münakaşa ettiğimizde görecek
siniz ki, son olaylardaki gibi, sistemli, devamlı 
belli bir kasıta dayanan ve hiçbir şekilde izahı 
ve tevili mümkün olmıyan bir şekilde mahkeme 
kararlarının karşısında meydan okuma tavrı, 
yeni bir durumdur. Örnek diye gösterilmek is
tenen olayların hukukî ve fiilî bakımdan nite
likleri farklıdır. Kaldı ki, olayların hukukî ve 
fiilî bakımdan aynı olduklarını biran için farz 
etsek dahi - arz ediyorum - gensoru açılırsa ay
nı olmadığı görülecektir, ama biran için böyle 
olduğunu farz etsek dahi, bu bahane açık bir 
kanun dışı durum karşısında Yüce Meclisin de
netim hakkından sarfınazar etmesi ve vaktiyle 
böyle bir şey yapılmıştı, o halde bırakalım bun
dan sonra da hep yapılsın, Meclis olarak dene
tim yapmıyalım, göz yumalım demek için bir se
bep teşkil etmez. Bu itibarla da gensorunun 
açılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, vaktiniz dol
du efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederseniz birkaç cümle ile toparlıyayım. 

BAŞKAN — Buyurun, bir iki cümle ile to
parlayın efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — 10 ncu gerçek şudur : 

Anayasa emrinin sarahati karşısında, Ana
yasa Mahkemesi tarafından tamamiyle farklı 
bir konuda verilmiş olan kararın ardına sığın
mak mümkün değildir. Gensoru açıldığı zaman 
etraflıca arz etmek imkânını bulacağız. Anaya
sa Mahkemesinin bu kararı Mecliste noksan 
okunmuştur, yanlış aksettirilmiştir. Bakanlar 
Kurulunun davranışiyle ilgili bir karar değildir. 
Meclisin, köylünün topraklandırılması için çı
kardığı özel bir kanunun, özel bir hükmünün, 
bir kanun hükmünün Anayasaya uygunluğu 
hakkında verilmiş bir karardır. Teferruatına 
girdiğimiz zaman o gerekçenin aleyhinizde ol
duğunu göreceksiniz Sayın Bakan. Yalnız te
menni ediyoruz, bu müzakereye imkân veriniz. 

Arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyorum. «Mah
keme kararlarına uymak feodal bir düzen geti
rir» dendi. Hayır. Danıştay kararlarının infa
zından sorumlu makamlar Devlet gücünü infazı 
önlemek için kullanmışlardır. Tamamen aksi
ne, mahkeme kararlarının infazı için kullanıl
malıdır. Ve nihayet Saym Başbakan bütçe 
müzakerelerinin son günlerinde, hepiniz hatırla
yacaksınız, bu kürsüden ifade ettiler, «Danıştay 
kararları konusunda verilmiş gensoru önergesi 
vardır, bu meşeyi o zaman teferruatiyle konuşa
cağız, etraflıca inceliyeceğiz» dediler. 

Eğer gensoru önergesi reddedilirse, Saym 
Başbakanın o zaman yaptıkları; bu meseleyi et
raflıca konuşmak vaadinin samimiyet derecesin
den memleket şüpheye düşebilir. Bu bakımdan 
da etraflıca konuşma imkânının verilmesini rica 
ediyoruz. 

Bir Anayasa hükmüne saygı mevzuubahs ol
duğu zaman, bu Meclis gensoru önergesini ko
nuşmalıdır. Çünkü bu meselede eğer bir örtme 
gayretine gidilirse, itibar kaybedecek olan sade
ce birkaç bakan değildir. Hukuk devleti inancı 
sarsılacaktır. Hukuk devleti inancı sarsılma
sın diye bu meselenin hukuk açısından teferru
atı ile konuşulması ve aydınlanması lâzımdır. 
Gensoru açılmasını bu bakımdan bir defa daha 
ısrarla rica ediyoruz. Yüce Meclisi saygılarımla 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adma Sayın Fa
ruk Önder, buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 
müddetin uzatılması için bir önergemiz vardı 
Sayın Başkanım. 

— 148 — 
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BAŞKAN — Müddetin kısaltılması 5 dakika 
evvel Yüce Heyetin karariyle tâyin edildi. Aynı 
konuda tekrar bir karar alınabileceğini zannet
miyorum. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) Aşikârdır ki, 
Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasında da olduğu 
gibi, 15 dakika içerisinde bir gensorunun niçin 
açılması icabettiğini anlatmıya imkân yoktur. 
Bu itibarla bundan sonra grup sözcüleri ve Hü
kümet için bu müddetin kaldırılması zarureti, 
biraz evvel grup sözcümüz Sayın Feyzioğlu'
nun da karşılaştığı imkânsızlıkla meydana çık
mıştır. Bu sebeple takririmizin oya sunulması
nı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız, grup sözcüleri kaydını 
anlıyamadım. Çünkü Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Önergede 
izahı var. 

BAŞKAN — Zaten gruplar adına konuşu
luyor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Biz de grup 
sözcüleri için bu 15 dakikalık müddetin kaldı
rılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul edilen Sayın 
Nazmi Özoğul'un takriri umumi mahiyette idi. 
Yani önerge üzerindeki görüşmelerin 15 dakika 
ile sınırlandırılması ve bu önerge müzakere edil
diği zaman tabiî aleyhinde konuşan arkadaşlar 
şimdi sizin beyan ettiğiniz hususları burada şüp-
hesizki izah etmiş olacaklar. Yani bütün hu
susları. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Fiilî bir 
durum var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takrirlerin 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, muameleye koyamı-
yacağım takrirleri okutamam. Bu husus biraz 
evvel halledildi. İstirham ediyorum Sayın Reşit 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usulen oku
nur, muameleye koymazsınız. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gensoru Millet Meclisinin en tesirli muraka

be yollarından biridir. Anayasamız yakın tarihi
mizden ilham alarak, gensorunun açılıp açılmama
sı hakkında yapılacak müzakerelerin zaman 
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tahdidine tabi tutulması, hele 15 dakika gibi 
konuyu anlatmaya yetmeyecek bir süre ile sınır
lanması Meclis denetiminin yok edilmesi netice
sine ulaşır ve açıkça Anayasaya aykırıdır. Bu 
sebeple, zaman tahdidinin kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmaması hususunda yapılan müzakere sırasın
da, konuşmaların 15 şer dakika ile tahdidi so
nucunda gereken izahların yapılmadığı aşikâr
dır. Bu itibarla, grup sözcülerinin ve Hükümetin 
konuşmalarında zaman tahdidinin kaldırılması
nı arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, okunan önergeden anlaşılıyor ki daha 
önce Yüksek Meclisin 15 dakikalık zaman tah
didine bağladığı önerge ile Coşkun Kırca arka
daşımızın önergesi arasından bariz bir fark var
dır. Grup sözcüleri ile Hükümetin konuşmala
rında zaman tahdidinin değiştirilmesi istenmek
tedir. 

BAŞKAN — Başkanlık o mânada anlamı-
vor. Yü^e Meclis bu hususta karar verdi izah 
ediliyor veya edilemiyor. O bahsi diğer. Ama 
Yüce Heyet hemen 15 dakika ile tahdidine 
karar verdi. 

M. P. Grupu adına Sayın Faruk önder, bu
yurun. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Hükümetin kanun dışı tutum ve davranışları 
son günlerde artmıştır. Bugün de Yüksek Hu
zurunuza, rejimin temelini ilgilendiren önemli 
meselelerden biri üzerinde durmak ve bugünkü 
hukuk dışı durumun giderilmesi için ne gibi yol
lara başvurulması lâzım geldiğini beraberce bir 
sonuca ulaştırmanın imkânlarını hazırlamak ga
yesiyle çıkmış bulunuyorum. 

Millet Partisi her zaman Anayasanın ve onun 
meşru temeli olan 27 Mayıs İnkılâbının ve Ata
türk ilkelerinin savunucusu olacak, onları gölge-
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lemek istiyen tutum, davranış ve zihniyetle sonu
na kadar yılmadan mücadele edecektir. Millet 
Partisi dâvasında haklı olduğu için mücadele
sinde de mutlak bir galibiyete ulaşacağından emin 
ve müsterih bulunmaktadır. 

Bugün belki oylarınızla ve yalnız kemiyet 
farkınızla yine muhalefeti susturacaksınız ve ken
dinizi muvaffak olmuş sayacaksınız. Fakat şunu 
iyi biliniz ki, biz peşinen alınmış sahte muvaffa
kiyetlere itibar etmiyoruz. Biz «son gülen iyi 
güler» atalar sözündeki espriye inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cum

huriyetini bir hukuk Devleti olarak ilân etmiş
tir. Yıllardan beri yaptığımız hürriyet mücade
lesi de temeli hukuka dayanan demokratik bir 
düzenin nihayet bu memlekette gerçekleşmesine 
şahit olabilmek içindir. 

Anayasamız, Devlet organlarının yetkilerini 
ve bu organlar arasındaki hiyerarşiyi açıkça be
lirtmiş bulunmaktadır. İdarenin bütün eylem 
ve işlemlerinin kanun çerçevesi içerisinde kalma
sı mecburiyeti, hukuk Devletinin de kaçınılmaz 
birç öcümü olarak, Anayasamızın 6 ncı maddesin
de yer almıştır. 

Anayasa koyucusu, geçmişten aldığı ilhamlar
la bunu da kâfi görmiyerek, hukuk dışına çıka
bilecek olan bir idarenin sakat muamelelerini ber
taraf etmek gayesiyle, bütün idari tasarrufların, 
idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı dene
timine tabi olduğunu, yani kanunlara uygun olup 
olmadığı bakımından Danıştaym murakabesi al
tında bulunduğunu 114 ncü maddesinde en kesin 
bir surette düe getirmiştir. 

Başka demokratik memleketler, yani demok
rasinin içinde yaşıyacağı mânevi iklimi hazırla
mış milletler için dahi pek önemli olan bu çö
zümler; tarihî gelişimi içinde, iktidarların hiçbir 
sınır tanımayan, partizanca idare yaratma tema
yüllerinin pek çok numunelerini vermiş, genç 
Türk demokrasisi için, hayati bir önem taşımak
tadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu memlekette ya kanun üstünlüğü ve hak

kın hâkimiyeti sağlanır, o zaman ancak demokra
simiz için yaşama şansı var, demektir; yahut da 
kanun üstünlüğü, hakkın hâkimiyeti sağlanamaz 
ve iktidarın kaba kuvvetinin elinde bir oyuncak 
olur. O zaman da hukuk Devleti ilkesi ham bir 

hayal olarak ve sadece Anayasamızı süsliyen ede
bi bir terim olarak kalır. Bu takdirde de artık, 
ne demokrasiden ve ne de onun dayandığı ve Sa
yın Başbakanın daima siperine çekildiği millî ira
deden ciddî olarak bahsetmek imkânı olur. Çün
kü, demokratik düzen ancak bir muhtevaya da
yandığı, yani hukuk temeline istinadettiği zaman
dır ki, gerçekten var demektir. 

Bu genel girişten maksadımız, son zamanlar
da kendisini gösteren ve sakat ve tehlikeli bir tat
bikatın ve gelişmenin, sadece onu doğrudan doğ
ruya ilgilendiren birkaç memurla değil, rejimin 
âkibetini tâyin edecek mahiyetle alâkalı olduğuna 
işaret etmek içindir. 

İşte bu sebepledir ki, Millet Partisi, Hüküme
tin bu yanlış tutum ve davranıştan kurtarılması 
ve memlekete, demokrasimize getirebileceği tehli
kelerin kendilerine açıkça anlatılabilmesi için, 
bir gensoru açılmasını zaruri görmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
İktidarların memur kadrosunda birtakım de

ğişiklikler yapabilmesini normal karşılarız. Aksi 
halde, idare cihazında aksayan parçaların düzel
tilmesine ve idarenin halk ve toplum için çok da
ha verimli bir hale gelmesine ve nihayet kanun
ların ve hukukun idare cihazına hâkim olmasını 
sağlıyabilmeye imkân kalmaz. Bu sebeple Hükü
metin, kanunları ve hukuk prensiplerini devamlı 
olarak hiçe sayan veya vazifesinin icaplarını ge
reği gibi yerine getirmediği sabit olan, kamu gö
revlilerini hizmetten uzaklaştıracak kanuni ta
sarruflarda bulunması şüphesiz lâzımdır. Bu, Hü
kümetin hem hakkı ve hem de vazifesidir. Ama, 
bir hukuk devletinde gerçek mânasiyle halk ida
resi demek olan demokrasilerde, hizmeti büyük 
bir başarı ile yerine getirmekte olan, kanunun ve 
Anayasanın kamu görevlisine çizdiği hedeflere 
büyük bir maharet ve cesaretle yönelen her hangi 
bir memuru, tamamen partizanca mülâhazalarla, 
yani bir partinin kanun çerçevesi dışına çıkan ga
yelerine alet olmadığı için, hizmetten uzaklaştır
mayı tasvibedebilmemize veya Hükümetin buka-
bîl tutum ve davranışlarına göz yummamıza da 
asla imkân yoktur. 

Böyle bir tatbikatın, idare cihazım ne kötü 
bir duruma düşürdüğü, yakın tarihimizin hepi
mizce malûm acı ve unutulmaz gerçeklerinden-
dir. 

İşte, Hükümetin bu kabîl tasarrufları ve ka
nunsuz tâyinleri en yüksek idari mahkemece 
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durdurulmuştur. Fakat Hükümet, bu mahkeme 
kararım tatbik etmemekte ve bunda âdeta taam-
müd göstermektedir. Bu tehlikeli gidişi önlemek 
içindir ki, Millet Partisi bu gensorunun açılma
sını zaruri bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son günlerde, yüzlerce üst kademedeki memu

run Umum Müdür, savcı, müsteşar ve valinin, 
bir Amerikan özentisi içinde, Cumhuriyet tarihi
mizde eşine rastlanmadık bir süratle ve kütle ha
linde vazifelerinden nekledildiğine ve hattâ bun
ların birçoğunun kanunsuz olarak cezai mahiyet
teki atamalarla karşılaştığına şahit olmaktayız. 
Bu kütle halindeki nakiller ve tecziyelerin hakiki 
maksat ve gayesinin, «iktidar hesabına işliyecek, 
partizan bir idare çarkı kurma» olduğunu tes-
bit edebilmek için, memleketin gidişini yakından 
izliyen Yüksek Heyetinizin arasında bulunmaya 
dahi ihtiyaç yoktur. Sokaktaki vatandaşın, üzü
lerek ve hattâ karamsarlığa düşerek, iki, üç ay
dan beri tesbit ettiği gerçek şudur ki, bugün ik
tidarı elinde bulunduran Adalet Partisi «Hukuk 
bizim istediğimizdir, Devlet biziz» zihniyeti için
de demokratik düzen ve ruha sırt çevirmiş du
rumdadır. Biz de, aynı zihniyete kendisini kap
tırmış eski bir iktidarın âkibetini yakm tarihi
mizden bildiğimiz ve her an hatırladığımız için
dir ki, bu gidişten endişe duyuyor ve bu hava 
içinde bulunanları uyarmaya çalışıyoruz. İşte 
bu gün de bu maksatla, bu tâyinlere ait mütalâa 
ve görüşlerimizi arz etmeyi başka bir zamana ta
lik ederek, bu tâyinlerin Danıştayca incelenme
lerinin tamamen dışında kalan bir safhasiyle meş
gul olacak ve münhasıran «Yüksek idari mahke
menin kararlarını Anayasanın sarih hükmüne rağ
men tatbik etmiyen, icra etmiyen Hükümetin, bu 
tutum ve davranış içinden çıkarılması ve işlemek
te olduğu suça mâni olunması, Yüce Meclisin mu
rakabe hakkını kullanarak «Artık yeter» demesi
ni temin için bir gensoru açılması lüzum ve zaru
retlerine işaret edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hepiniz biliyorsunuz ki, arz ettiğim tâyinler 

dolayısiyle, bâzı umum müdürler ve diğer bir kı
sım kamu görevlileri haklarında alman bu tasar
rufun kanunlara aykırı olduğundan bahsile, yük
sek idari mahkeme olan Danıştaya Hükümet aley
hine dâvalar açtılar. Yüksek idari mahkeme, 
bunlardan bâzıları hakkında, haksızlık ve kanun
suzluk yek nazarda görülecek kadar bariz oldu

ğu ve devamı daha büyük zararlar tevlidedeceği 
mülâhazasiyle, yürütmelerin durdurulmasına ka
rar verdi. Bu kararlar, gerek alâkalılarca ve ge
rekse Danıştayca icabının infazı için mercilerine 
tebliğ ve ibraz olundu. 

Yüksek Danıştaym, bu idari tasarrufların dur
durulması konusunda verdiği kararların ne anla
ma geldiğini tesbit etmek için Başbakan veya Ba
kan* olmaya lüzum yok. Yürütmenin durdurul
ması kararının, nihai bir karar ile «tasarrufun 
iptali veya iptal talebinin reddi» sonucuna ula
şılmadan önce, Danıştaym telâfi edilemiyecek sa
kıncalar mevcudolduğunu kabul ederek, «iptali 
talebedilen kararın icra edilmesinin durdurulma
sına» karar vermesi demek olduğunu, hukuk nos
yonu mevcudolan herkes bilir. Yine az - çok kanun 
ve kitap karıştırmış olan herkes bilir ki, Danıştay 
kararları lâzimülicradır ve Danıştaym yürütme
nin durdurulmasına dair verdiği kararlar da em
redici mahiyettedir, iptali talebedilen karardan 
önceki hukukî durumun avdet ve muhafazasını 
sağlamak gayesiyle verilmiş bir karardır. 

Esasen Danıştaym, «yürütmenin durdurulma
sı» kararlarına başka bir mâna verilmeye kalkışıl-
sa ve iptali talebedilen karardan önceki duru
mun şu veya bu mülâhaza ile avdet edemiyeceği 
görüşü savunulsa, tehiri icra kararlarının hiçbir 
mâna ve önemi kalamaz. 

Esasen eski ve yeni birçok idare hukuku ki
taplarında, en yetkili hukuk ve ilim adamlarımı
zın neşrettikleri ve etmekte oldukları makaleler
de de sarahatle belirttikleri gibi, hukuk ilminde 
tesir ve şümulü bu yolda anlaşılmakta olan tehiri 
icra kararlarının mahiyeti, Danıştayımızm bu 
mevzuda verdiği yeni bir tavzih karariyle şüphe
leri tamamen bertaraf edecek bir vuzuha da ka
vuşmuş bulunmaktadır. 

Yüksek idari mahkeme de «yürütmenin dur
durulması» kararlarını, tatbik ve infaz etmeme
nin Anayasa hükümlerine aykırı düşeceğini son 
tavzih karariyle ayrıca belirtmiş, bulunmakta
dır. 

Bu kararlar ve tavzih karan Başbakana ve alâ
kalı Bakanlara da tebliğ edilmiş olduğu halde, 
Adalet Partisi Hükümeti, bu yüksek idari mah
keme kararlarının icabını yerine getirmek şöyle 
dursun, gazetelerin de tef er rüa tiyle belirttiği 
üzere, zabıta kuvvetleriyle kararların infazına mâ
ni olmuştur. Mahkeme kararlarının infazında yar-
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dımcı olmakla görevli zabıta kuvvetlerini tanı ak
si bir istikamette, muhkeme kararlarının infaz 
edilmemesini sağlamak maksadiyle kullanmıştır. 

Danıştay kararlarının infaz edilmemesi, bu 
yüksek idari mahkeme kararlarına uyulmaması 
vakaları, son günlerde o kadar çoğalmıştır ki, 
«münferit bir hâdisedir, belki bilemiyeceğimiz bir 
sebebi vardır» diye müteselli olmak imkânı da 
kalmamıştır. 

Haksızlığa uğramış- devlet memurları, en yük
sek idari mahkemeden aldıkları «yürütmenin dur
durulması ve iptal» kararlarının, haksızlığı ya
pan Hükümet tarafından uygulanmaması üze
rine, Fuzuli'nin şikâyetnamesinde belirttiği bir 
haleti ruhiye içinde «nâçar terki mücadele kıl
dım ve meyus ve mahrum kûşei uzletime çekildim, 
Ben beratımdan ihanet çektiğim için andan mün-
fail, beratım benden faydasız azap gördüğü için 
benden hacil» diyerek, âdeta kendi Hükümetle
rinden ümitlerini kesmişlerdir. Değil böyle de
mokratik bir hukuk Devleti olduğumuzu iddia et
tiğimiz bir devrede, tek parti devrinde dahi, Da
nıştay dan alınan tehiri icra kararları bu hale dü
şürülmemiş ve idareye ibrazını müteakip derhal 
infaz edilmiştir. Bu, hukuk anlayışını gösteren 
eski Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nu bu vesile 
ile hayırla yâdetmek istedim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin yüksek mahkeme kararlarını infaz 

etmemekteki taannüdü bu cürmü taammüden iş
lemekte olduğuna şüphe bırakmıyacak bir kanaati 
uyandırmak üzeredir. Bu durum, bir kısım va
tandaşların idari mahkemelere olan inancını sars
mış ve hattâ hukuku mulıtcl olanlar mahkemeye 
müracaat etmeye lüzum görmemeye başlamışlar
dır. Bir hukuk devletinde bu hallere şahidolmak 
cidden acıdır. Birkaç gün evvel gazete sütunla
rına intikal eden ve haksızlığa uğramış olan bir 
Bakanlık Müsteşarının «Danıştaydan tehiri icra 
veya iptal kararı alanlar ne kazandılar ki, ben de 
dâva açayım» şeklindeki üzüntülü sözleri cidden 
ibret vericidir. Bu hal gösteriyor ki, vatandaş 
hakkını aramak için ya mahkemeye gitmekten 
korkmakta veya alacağı kararın tatbik edilmiye-
ceğini düşünerek, mahkemeye baş vurmaya lüzum 
görmemektedir. 

Bu hali görüp, suçlu olan kadıyı kime dâva 
edeceğini düşünen köylüyü hatırlamamak müm
kün değildir. Halbuki halkımız Hükümetten ne
ler, neler beklemez. 

Oğlu tarafından döğülen bir babanın kusu
ru Hükümette aradığına, dağdaki sığırını kurt 
yiyen bir köylünün bu hâdisede de Hükümeti 
suçlu saydığına idare hayatımda bizzat şahidol-
muşumdur. Hükümette hâkim olması icabeden 
haleti ruhiyeyi Mehmet Akif ne güzel beyan 
eder. 

«Kenar Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, 
Gelir de adlî İlâhi sorar Ömer'den onu. 
Adalet Partisi Hükümetinin, halkımızda 

mevcut asırların yerleştirdiği bu Hükümete iti
mat hissini sarsmaya ve halkımızı, sonu bir 
anarşiye varacak tutum ve davranışlar içine 
sokmaya hakkı yoktur. İşte Millet Partisi, Hü
kümetin son davranışlarında böyle bir tutum 
gördüğü içindir ki, gerekli uyarmanın yapıl
ması için bu gensorunun açılmasını zaruri gör
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Adalet Partisi Hükümetinin bu kötü tutum 

ve davranışı ve bu yanlış tatbikatı, memleketi
miz gibi hukuk devleti ilkesi için 1839 dan beri 
mücadele etmiş, fakat ne yazık ki, birkaç ileri 
adımdan sonra birkaç geri adım atarak yerinde 
sayma talihsizliğine duçar olmuş bir memleke
tin, rejimi ve akıbeti bakımından büyük endişe
ler yaratıcı bir mahiyet arz etmektedir. 

Hükümet, Anayasa ile bağdaşamaz bir tu
tum içerisine girecek olursa, adımların birbiri
ni takibetmesi ve nihayet artık geri dönülemiye-
cek hukuk dışı bir durumla karşı karşıj^a kalma
mız, mukadderdir. 

Millet Partisinin muhtelif vesilelerle yaptı
ğı bu uyarmalara Adalet Partisi Bakanlarının 
verdikleri cevaplar da ayrıca ibret vericidir. 

Adalet Bakanı, mahkeme kararlarını ister
se tatlbik edip isterse etmiyeceğini söyler. Bir 
Devlet Bakanı kararların ittifakla veya ekse
riyetle alınmış olması arasında bir fark göze
tir, ara karariyle nihai kararların tatbik ka
biliyetleri ıbakımından farklı olduğu zehabını 
uyandıracak ıbeyanda bulunur, infaz edilmiş 
kararın tehiri bahis konusu olamaz der. Daha 
bir başkası kendisini kurtarmak için fonksiyo
nu tamamen 'başka bir mahkemenin bu mev
zu ile alâkası olmıyan bir kararma ait esbabı 
mucilbenin eteğine yapışmak ister. Bir başkası 
da sanki cebinden ödiyecekmiş gibi, Devlet 
kasası baJba mirasiymiş gibi, her işin para ile 
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halledileceği zihniyetinin tesiri altında, «taz
minat ödenir, iş biter» gibi bir çürük özrün 
siperine çekilmek ustalığına başvurur. Bütün 
bu makbul olmıyan gayriciddî mütalâalara en 
ilmî ve mukni cevaplarım son olarak yine bir 
Danıştay Dairesi Başkanından almışlardır. 

îstiyenler 28 . 2 . 1966 tarihli Milliyet ga
zetesinde okuyabilirler. 

Ancak, bu en salahiyetli ağızlardan serd 
edilen ve hâdisede karanlık bir nokta ve şüp
heli bir durum bırakmamış olan hukukî ve il- ; 
mî mütalâaları Hükümete anlatabilmek ma
alesef mümkün olamamaktadır. Görülüyor ki, 
Hükümetimiz kötü bir yoldadır. Onu tuttuğu . 
bu yoldan ayırmaya ne demokratik Anayasa
mızın ve ne de Anayasa Mahkemesinin mevcu
diyeti kâfi gelmemiştir. Kanunsuz olarak ma
salarında oturan ve butlan ile malûl birçok ; 
mukaveleleri imzalıyan, yarın Hükümetin ba
şına çok çeşitli ihtilâflar çıkmasına sebebiyet i 
vermesi melhuz bulunan ve böylelikle halen i 
su£ işlemekte olanları, yerlerinden uzaklaştı- -
rıp vazifenin asıl ve hakiki sahiplerini mevki
lerine oturtmak üzere Cumhuriyet savcıları da • 
harekete geçmemiş bulunmaktadır. Şu halde, : 

şimdi sıra Meclise ve bilhassa iktidar partisi
ne gelmiştir. Artık bu merhalede bu vazifenin 
ifası Yüce Meclisindir. İşte onun içindir ki, aziz 
arkadaşlarım Millet Partisi bu gensorunun 
açılmasını zaruri bulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Önder, vaktiniz doldu 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
•vaktin dolmuş olması hasebiyle sözlerimi bağ
lıyorum. 

Bu samimî uyarmalarımı yanlış tefsir etmi-
yeceğinizi ümideder ve başka çare kalmadığı 
için son söz olarak, sizlere «Allah'ın doğru yo
lu göstermesi» temennisiyle, M. P. Grupu adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlarım, Y. T. P. Grupu adına bâzı Danıştay 
kararlarının Hükümetçe infaz edilmemesinden 
dolayı, Hükümet aleyhine açılması istenen gen

sorunun gündeme alınmasının ehemmiyeti üze
rinde durmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu mevzua partimizin bilhassa ehemmiyet 
vermesinin esas sebeplerinden birisi, adaletin 
kutsiyetine inanan bir milletin temsilcileri olu-
şumuzdur. Mlletimiz adaletin ve adalet mües
seselerini temsil eden her türlü yargı kademe
lerinin kararlarının da kutsiyetine inanan bir 
millet olduğu için, bu mevzu üzerinde ehem
miyetle durmamızın gerektiğine kaaniiz. Gün
deme alınması lüzumunu bilhassa bu açıdan 
ele almak zorundayız. Anayasamız, Hüküme
tin her türlü tasarruflarını, kazai mercilerin 
murakabesi altında tutan bir Anayasadır. Kal
dı ki, yalnız" Hükümetin değil, Anayasamız ya
sama meclislerinin tasarruflarını dahi kazai 
mercilerin denetimi altında tutan bir Anaya
sadır. Yalnız Hükümetin değil. Bu itibarla 
Millet Meclisi olarak, Hükümetin bâzı Danış
tay kararlarını infaz etmemesi üzerinde ehem-
ımiyetle durmamız lâzımgelmektedir. 

Memleketimizde 150 seneden beri demokra
si tecrübesi yapılmaktadır. Fakat demokrasinin 
sadra şifa verecek şekilde tecellisine şahidol-
mamaktayız. Bilhassa, demokratik rejimin ku
rulması için gereken müesseseleri bir kanunla 
ihdas etmek, seçimler sonunda millî irade ile 
bir iktidarı Hükümete getirmek gibi formali
teler sonunda milletçe yapılmasını istediğimiz, 
fakat tam mânasiyle yapılmadığına şahidoldu-
ğumuz bir husus vardır ki, o da, iktidara ge
len Hükümetin tam mânasiyle murakabesi ve 
eğer yanlış ve isabetsiz tasarrufları sebkediyor-
Sıa, bu tasarrufların murakabesi mekanizması 
işletilerek doğru yola yöneltilmesi işidir. Ka
naatime göre, demokratik hayata tam mânasiy
le intibak eden bir rejim kuramayışımızm esas 
sebebi murakabe organlarını tam mânasiyle iş-
letememiş olmamızdır. 

Bilhassa şu hususu da işaret etmek isteriz 
k i ; evvelâ demokratik murakabe usullerini 
'gerek iktidar olsun, gerekse muhalefet olsun, 
partilerimizin içerisinde kurmamız, partileri
mizin üst kademesini işgal eden zevatıhak fik
rine sadakat ve hakkın kutsiyetine inanan bir 
görüşle tenkid etmemiz ve doğru yola yönelt
memiz lâzımdır. Bilhassa şuna işaret etmek is
tiyorum ki, bu vazife bu husustaki denetim va
zifesi her şeyden evvel A. P. Grupunu teşkil 
eden muhterem milletvekillerine düşmeli idi ve 
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muhterem milletvekilleri kendi grupları içeri
sinde bu hususta gereken murakabeyi yaparak, 
bu mevzuu Millet Meclisine gensoru olarak gel
meden önlemeli ve kapatmalı idi. Bu itibarla 
kendilerinden bilhassa, yeni iktidarımızın ve 
yeni rejimimizin alacağı istikamet konusunda 
hassasiyet beklemekte ve bu hassasiyeti bun
dan sonra dahi göstermelerinin mümkün oldu
ğuna işaret etmek isteriz. Parti grupları ken
dini yöneten liderleri kontrol ve murakabe al
tına aldığı gün, gerek muhalefet partileri ola
rak, gerekse iktidar partisi olarak, daha sakin, 
daha güzel işliyen bir demokratik nizam içe
risine girmiş oluruz. Manevra kabiliyetini kay
betmiş, birkaç şahsın tesiri altında kalmış olan 
partiler, ister muhalefette olsunlar, ister ikti
darda olsunlar, memlekette demokratik hayatı 
tam mânasiyle tecelli ettiremezler. 1950 - 1960 
arasında yakın tarihimizde girişilen demokra
si tecrübesinin akamete uğramasında bu haki
katin rolü olduğunu kabul ediyoruz. Her me
kanizma gibi, iktidar mekanizmasının da arı
za vermesi ihtimali mevcuttur. Esasen, Anaya
samız bu ihtimalleri düşünerek, bu arızaların 
nasıl giderilebileceği hususunda gereken temi
natı, gereken sigortaları da ortaya koymuştur. 
Yeter ki, evvelâ arızayı kabul etmeliyiz. Her 
hangi bir makinada mevcudolan, başgösteren 
ufak bir arızayı vaktinde kabul etmez ve vak
tinde işe vaziyet eylemez isek, o arıza yakın bir 
zamanda, daha vahîm, daha büyük ve telâfisi 
daha güç bir halde karşımıza çıkabilir. Bu iti
barla, evvelemirde muhterem A. P. Grupuna 
mensup arkadaşlardan bu arızayı kabul etme
lerini ve ona göre parti ileri gelenlerini mu
rakabe edip doğru yola çekmelerini istemekte
yiz. Bilhassa, bu gensoru önergesinin gündeme 
alınması ve bu mevzuun enine boyuna, müspet 
menfi bütün taraflariyle tartışılmasına müsaa
de buyurmaları ve bu hususta tolerans göster
meleri de icabeder. 

Tehiri icra kararlarının neden infaz edil
mediği mevzuunda, burada Muhterem Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan izahat verdiler. «Karar 
bir defa yürürlüğe girdi, tehiri icra kararı da
ha evvel gelseydi infaz edilirdi. Nihayet, bu 
dâvayı halleden kesin bir karar da değildir. 
İnfazı cihetine gitmemize imkân kalmadı.* de
diler ve yıkım kararlarını buna bir misal ola
rak gösterdiler.. Bir bina yıkılmıştır. Bu bi

na yıkıldıktan sonra, binanın yıkılmasını ön
lemeye imkân olmadığı için, maddî imkânsızlık 
gibi, tâyinler ve sair hususlarda verilen karar
ların infazına imkân yoktur. Bu görüşle hiçbir 
mahkeme kararının, yürürlüğe giren bir idari 
tasarrufa taallûk eden hiçbir Danıştay kararı
nın infazına imkân yoktur, demek arasında 
hiçibir fark yoktur. «Nihai karar da çıktığı za
man, idari tasarrufa taallûk eden kararlar yü
rürlükte olacağına göre, o halde nihai karar 
da çıksa, o da infaz edilmiyecektir.» mânasını 
tazammun eder, eğer bu bir hukukî mesnet ise. 
Ortada yıkım hâdisesine benziyen bir tarafı 
yoktur. Bir tâyin meselesi var. Tâyin mevzuu 
olan makam mevcuttur, lâğvedilmemiştir, yıkıl
mamıştır. O makama iadesi mahkemece isteni
len şahıs da mevcuttur, hayattadır ve hakkını 
istemektedir. Şu halde burada maddi bir im
kânsızlık bahis mevzuu değildir. Yıkılan, olsa 
>lsa bizim Anayasadır ve hukuk anlayışımız-
lır. Bunun yanında bir mukayese yapabilece
ğimiz başka bir konuyu da zikretmeden geçe-
niyeceğim. «Bir idâri karar yürürlüğe girdi di
ze bunun icrasının tehiri, bir nevi ertelenmesi 
nümkün değildir.» denilebiliyor; fakat, «Bir 
:anun yürürlüğe girdiği halde, bu kanunun er
telenmesi caiz değildir.» denmiyor, ' demlemi
yor. En az geçim indirimi hadlerini artıran 
kanunu erteliyen kanun çıkmadan evvel, ev
velki haliyle kanun yılbaşında yürürlüğe girdi
ği halde, bilâhara Erteleme Kanunu çıktı ve 
pekâlâ yürürlüğe giren bir kanun dahi, yürür
lükte olduğu halde, vatandaşlar bundan istifa
deye başladığı halde ertelenebildi. Bir idari ta
sarruf, bir tâyin kararı bir kanundan dahi mü
him midir ki, kanunun ertelemesine .gönlümüz, 
vicdanımız razı oluyor da, hukuk anlayışımız 
Parlâmentonun itibarı ve Parlâmentonun otori
tesi bahis mevzuu olduğu halde, buna razı olu
yoruz da, idari bir tasarrufun, meşru bir mah
kemenin meşru bir karariyle ertelenmesine ya
ni diğer terimiyle tehiri icrasına razı olmuyo
ruz. Bu iki meselenin mukayesesi ve zihinleri
mizde uyandıracağı endişelerin takdirini siz 
muhterem milletvekillerine bırakıyorum. 

Mahkeme kararlarına, milletimiz ve milleti
mizin başında bulunan büyük tarihî şahsiyetleri
miz her zaman riayet eylemiştir. Bilhassa bu 
mevzuda birkaç misal vermeden geçemiyeceğim. 
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Büyük İstanbul Fatihi, büyük Devlet adamı 
Fatih Sultan Mehmed'i bir Rumla karşı karşıya 
yargılıyan ve Fatih'i haksız çıkarıp mahkûm 
eden Türk Hâkimine Fatih'in gösterdiği hür
meti hatırlamanız lâzımgelir. 

Dünyayı dehşctiyle titreten Yavuz Sultan 
Selim'in haksız olarak verdiği idam kararlarını 
infazdan vazgcçircn Zembilli Ali EEendi'nin ce-
lâ'deti karşısında Yavuz Sultan Selim'in boyun 
eğişini ve onun doğru kararlarına ittıba ederek 
hakka rücu edişini hatırlamamız gerekir. 

Danıştay kararlarının infaz edilmemesi idare 
mekanizmasında bir teşevvüş husule getirir. Her 
türlü haksızlıklar karşısında kalan idare men
supları ve vazifeliler, Danıştay'ın kararı nasıl 
olsa infaz ed'lemiyecek diyerek, Danıştay'a baş
vurmak isteğini içlerinde duymazlar. ^ Netice 
itibariyle bütün Devlet ve idare mekanizmasına 
partizan bir tesirin, bir baskının, mânevi bir bas
kının, hâkim olması neticesine müncer olur. 

BAŞKAN — Saym Emre bir dakikanız kal
dı efendim. 

Y. T . .P . GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Devamla) Bu hususta Matbuatı
mızda ve Meclisimizde başlıyan ve hâdiseleri ta
mamen aydmlatmıyan tartışmalar ortada durur
ken, bilhassa muhterem Kabine mensuplarının 
bu gensorunun açılmasını istemeleri ve hâdise
de bizlerin ve efkârı umumiyenin bilmediği nok
talar varsa bunları'açıklamaları ve bu açıklamak 
imkânına kavuşmak için de bu gensorunun açıl
masını bilhassa hesap vermek durumunda olan 
insanların cesaretiyle kendinlerinin de kabul ey
lemeleri gerekir kanaatindeyim. Millet iradesi
nin kayıtsız, şartsız millette olduğu doğrudur. 
Fakat Millet iradesi kayıtsız, şartsız Hüküme
tin. değildir. Hükümetin salâhiyetleri Anayasa
mızda ve bütün kanunlarımızda kayıtlıdır. 
şartlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Emre vaktiniz doldu 
efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) Peki 
efendim, bitiriyorum. 

Bu itibarla, yine millî iradeyi temsil eden 
Türk Hâkiminin önünde mevcut iktidarımızın 
itaatle boyun eğmes*ni temin maksadiyle, bu 
gensorunun gündeme alınmasını ve ehemmiyetle 
tartışılmasın* Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
temenni ediyoruz. 

Hürmetlerimle. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker bir önerge
niz var, okutuyorum, fakat aynı esbabı mucibe 
ile oylatamıyacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın Meclisin denetim araçlarından 

en etkilisi hiç şüphesiz gensorudur. Gensoru 
gibi, Bakanların ve Bakanlar Kurulu'nun siya
si sorumluluğunu gerektiren bir konuda konuş
maların usul meselelerinde ancak tatbik edile
bilen 15 dakikalık usul süresinin, gensoru gibi 
köklü ve ciddî bir Anayasa müessesesine tatbik 
etmek Meclis murakabesini tamamen ortadan 
kaldırır. Bu sebeple, Anayasaya açıkça aykırı 
olan zaman sınırlanmasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Efendim, bunların hepsini bi
raz evvel de arz ettiğim gibi, Saym Nazmı Öz-
oğul arkadaşımızın önergesi aleyhinde görüşü
lürken söylemeniz gerekirdi. Herhalde arz edil
miştir. Yüce Heyet kabul etmedi. 

Şimdi söz sırası C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Hakkı Yılanlıoğlu'nundur. Buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; müzakeresi ya
pılan ve Sayın C. II. P. Meclis Grup Başkanve-
killeri tarafından talebedilen gensoru açılması
na dair Önergenin gündeme alınıp görüşülmesi
ne taraftarız. 

Bu önergen'n görüşülmesine neden taraftar 
olduğumuzu kısaca arz edeceğim: 

Grupumuz gensoru önerges'nin konusunu 
ciddi ve mühim hem de çok mühim telâkki et
mektedir. 

Zira Hükümet ağır itham altındadır. 
önergede de belirtildiği veçhile, Hükümet 

Danıştay kararını uygulamamakla itham edil
mektedir. Rejimin temel müessesesini ilgilendi
ren bir konu elbette çok mühim ve ciddîdir. 

Meclis adına icrayı hükmeden Hükümetin 
Anayasaya aykırı hareketle itham altında kal
ması, rejimin kaderi ile ilgili olan bir meseledir. 

Hükümet"n bu türlü şaibeler altında kalma
sına Yüce Heyetin hiçbir üyesinin rıza göster-
miyeceğine inanmaktayız. 
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İşte bu inançlardır ki, bilhassa iktidar par
tisi grupunun sayın üyelerinin Hükümete bu 
hususta yardımcı olmalarını istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 132 nci 
maddesini gözden geçirecek olursak, hükmün 
çok sarih olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz. 

132 nci madde : 
(Yasama ve yürütme organları ile, idare, 

mahkeme kararlanna uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine geti
rilmesini geciktirmez.) demektedir. 

Bu sarahat karşısında, gensoru önergesin
deki İthamdan Hükümeti kurtarmak için, Yüce 
Heyetin gensoru önergesinin görüşülmesi le
hinde oy kullanılmasını uygun ve faydalı te
lâkki etmekteyiz. 

Zira önerge Anayasayı ilgilendirmektedir. 
Anayasa ile çok oynamaya gelmez. Anaya

sa demokratik nizamın temel direğidir. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Milletin kabul ettiği Anayasanın sahibi bi

zatihi Yüce Heyetinizdir. 
Bu temel direği sarsmaya hiç kimsenin 

hakkı yoktur. 
Buna engel olmak ve bu hususta titizlik 

göstermek hepimizin vazifesidir. 
Geçmişte yapılan bu kaibîl ithamlar vuzu

ha kavuşturulmadığı için çok acı, ağır ve va
him olayların cereyan ettiğini, yakın siyasi ta
rihi okuyanlar çok iyi bilirler. 

Türk Hükümetleri devamlıdır. Bugün Hü
kümette vazife alanlar yarın gidecektir. Esas 
olan. Hükümetin şahsiyeti hükmiyesini zede
lemeden vazife görmektir. Böyle bir iddia ve 
itham mutlaka aydınlığa kavuşturulmalı; va
rit ise mesulleri ortaya çıkmalı varit değilse 
Hükümet ithamdan kurtulmalı, kurtarılma
lıdır. 

işte bu düşünce iledir ki, grupumuz gen
soru önergesine müsbet oy verecektir. 

Saygılar. (C. K. M. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Behice Boran. 

T. 1. P. GEUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, söz konusu önergenin açılması için 
ileri sürülebilecek gerekçeler başlıca iki nok
ta üzerinde toplanmaktadır, 

Birisi Hükümetin kanunsuz veya kanun
lara aykırı işlemlerinin Meclis tarafından de
netlenmesidir. 

Diğeri ve belki de çok daha önemli olanı, 
Anayasanın işleyişinde meydana gelmiş olan 
bir boşluğun doldurulması, içine saplanılmış 
olan bir ölü noktanın aşılmasıdır. Mesele hak
sız tâyinlere, nakillere uğramış yüksek kade
medeki memurların hukukunu korumak mese
lesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Bugüne kadar 
bu kürsüden Anayasaya aykırı hareketlerden, 
Anayasayı ihlâl edici hareket ve tasarruflar
dan çok söz edildi. Son defa bütçe görüşmele
ri dolayısiyle Sayın Başbakan, «Anayasayı ih
lâl etmek muihaldir» dediler. Şimdi bu genso
runun açılıp açılmaması ve bu gensoru netice
sinde ptikiinıete güven oyu verilip verilmemesi 
Anayasayı gerçekten ihlâl muhal midir, değil 
midir, bunu cevaplandırmış olacaktır. Anaya
sayı ihlâl etmenin muhal olduğunu ileri sürer
ken Sayın Başfbakan şöyle bir mantık silsile
si ileri sürmüştü; «Efendim Anayasa Mahke
mesi vardır. Kanunlar Anayasaya aykırı ise 
Anayasa Mahkemesi onları iptal eder. Kanun
larda boşluklar varsa siz meclissiniz kanun
lar çıkarırsınız.» demişti. Ama çok önemli bir 
noktayı Sayın Başbakan unutmuş görünü
yordu. Kanunların Anayasaya aykırılığı ve 
ibunlarm Anayasa Mahkemesince tasdiki veya 
iptali ayrı bir meseledir. Anayasayı ihlâl me
selesi, aslında kanunların geçirilişi ile değil 
uygulanması ile, infaz ile icra ile ve yürütme 
ile ilgili olan bir meseledir. Ve en mühimmi 
-de Hükümet bakımından, yaptığı tasarruflar 
yürütme faaliyetleridir. Bu çeşit idari karar
lar ve faaliyetler de Anayasa Mahkemesi ta
rafından değil hepimizin bildiği gibi, idari yar
gı mercileri tarafından denetlenir, karara bağ
lanır ve idari yargı mercileri arasında da en 
yükseği Danıştaydır. 

Binaenaleyh, kanunların Anayasaya aykırı 
olup olmadığının ölçüsü ve denetim mercii 
Anayasa Mahkemesi ise, Hükümetin icraatı
nın, tasarruflarının Anayasayı ihlâl edip, et
mediğinin ölçüsü ve onu deneten merci de en 
yüksek idari yargı mercii olan Danıştaydır. 
Şimdi artık umumi prensipler, umumi politi
kalar bakımından değil, elle tutulur, gözle gö
rülür somut hadiseleriyle Anayasanın ihlâl 
edildiği bir durumla karşı karşıyayız. Hâdise-
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yi hepimiz biliyoruz. Yüksek kademede birta
kım memurlar, yeni nakiller yapılıyor, yeni 
yerlere tâyin ediliyorlar. Bu memurlar hakla
rını kullanarak, en yüksek idari yargı mercii 
olan Danıştaya müracaat ediyorlar. Danıştay 
durdurma kararı alıyor. Fakat Hükümet, «Esa
sen tasarruf yapmıştır, yerlerine yeni tâyinler 
yapılmıştır. Bu yeni tâyin edilen insanlar işe 
başlamıştır.» gerekçesiyle bu durdurma kara
rma uymuyor. Bunun üzerine, Danıştaydan ve
rilen kararı tavzih etmesi isteniyor. Tavzih ka
rarı gayet sarih. Aynen okuyorum: «İdare hu
kuku ilkelerine göre iptal kararları iptali is
tenen idari tasarrufu ve ona bağlı işlemlerin 
ittihaz edildiği tarihten itibaren ortadan kaldı
rarak, o tasarrufun ittihazından önceki huku
kî durumu ortaya koyar. Bir iptal dâvasında 
verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması ka
rarı da aynı niteliktedir. İptali istenen idari 
tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri dur
durur ve bu tasarruf ve işlemlerin ittihaz ve 
icrasından önceki hukukî durumun yürürlüğü
nü sağlar. Kararın bu niteliği dolayısiyle ar
tık tasarruf uygulanmıştır, durdurma yapıla
maz, defi hukuka dayanan, itibara değer bir 
def i değildir.» Diyor ve zaten böyle olmasa 
da, o zaman kararlar kâğıt üzerinde kalır. 
Çünkü bir tâyini durdurma kararı, daima tâyi
nin yapılmasından sonra geleceği için, her za
man durdurma kararlarına karşı yeni tâyin 
yapılmıştır, artık durdurma kararı infaz olu
namaz denir ve durdurma kararları, demek ki, 
daima kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur ve 
bu da Anayasaya aykırı düşer, diye Danışta-
yın Dâva Daıireleri Kurulu 4 . 2 . 1966 günlü 
kararında sarahaten bildiriyor. Şimdi buna 
rağmen, Hükümet bu kararları uygulamamak
ta direniyor. Demek ki, hukuk nizamının işle
yişinde bir ölü noktaya varıyoruz, bir boşluk
la karşı karşıya geliyoruz. Karar veriliyor, 
karar tavzih ediliyor. Anayasanın 132 nci mad
desi gayet sarih olarak, yürütmenin değil yal
nız yasama organları dahi; yürütme, yasama ve 
idare mahkeme kararlarına tabidir, onları uy
gulamak 'mecburiyetindedir. Bu kararları ge
ciktiremez, değiştiremez diyor. Buna rağmen 
kararlar uygulanmıyor ve elimizde bu karar
ları uygulatma yolu yok. İnfaz yolu yok. İşte 
karşılaştığımız boşluk, işte karşılaştığımız ölü 

I nokta, açıklanması lâzımgelen nokta bu. Diğer 
I yargı organlarının verdiği kararlar infaz olu

nabiliyor. Ama en büyük idari yargı organı 
•olan bir merci karar veriyor, kararında ısrar 
ediyor, tavzih ediyor. Bu kararı uygulamamak 
Anayasaya aykırı düşer diyor, yine karar in
faz edilmiyor ve kararı infaz etmenin yolu yok. 
Bir duvarla karşı karşıyayız biz. Eğer bu du
varı aşamazsak, bu demektir ki, bu yer geli
yor orada hukuk nizamı, Anayasa nizamı işle
miyor, kalıyor, takılıyor mekanizma. Bu ta
kıntıdan, bu boş noktadan, bu ölü noktadan 
kurtulmanın bir yolu gensoru açılması ve gen
soruyu Hükümet üzerinde kararların infazı 
amaciyle bir müeyyide olarak kullanmaktır. 
Bunun için gensorunun mutlaka açılması lâ
zımdır. Yoksa hukuk nizamı, Anayasa imzamı, 
demin kısaca tahlil ettiğim üzere, bir noktada 
takılıyor, bir noktada işlemez hale geliyor. 
Bunun karşısında Hükümetin, «Tazminat ve
ririz memurlara veya muadili bir memuriyete 
tâyin ederiz.» gerekçesi işlemez. Çünkü, mesele 
şahısların hukukunu koruma meselesi değildir. 
Tazminat, belki hukuku ihlâl edilen, mağdur 
olan şahsı tatmin edöbilir. Ama, burada mese
le bir âmme hukuku meselesidir. Devletin ve 
idarenin bütün işlemlerinin ve tasarruflarının 
kaynağı kanun olduğuna göre, idarenin ve Hü
kümetin işlemlerinin ve tasarruflarının kanu
na uygun olmasını temin etmek mecburiyetin
deyiz. Hükümetin ve idarenin kanuni şekilde 
işlemesi ise, bütün âmmeyi, bütün halkı, mil
leti ilgilendiren, kamu menfaatine taallûk eden 

bir husustur. Onun için meseleyi tazminat me
selesiyle halledemeyiz. Burada bir kamu mese
lesi var ve Devletin kanunlara bağlı olarak, 

I Hükümetin kanunlara bağlı olarak işlemesi, ic
raatta bulunması gibi gayet temel bir mesele 
vardır.* Kaldı ki, Danıştay Kanununda sözü ge
çen tazminat meselesi kararların hiç uygulan
maması meselesiyle ilgili değildir. Tazminat ve
rerek kararları uygulamamak mümkün olsa, o 
zaman Hükümet her zaman işine gelmediği ka
rarlarla karşılaştığı zaman tazminat verir ve 
kararı uygulamamak yoluna gidebilir. Danış
tay Kanunundaki tazminat meselesi, kararların 
hiç uygulanmamasiyle ilgili değildir. Kararla
rın eksik uygulanması veya geç uygulanmasiy-

I le ilgilidir. Şimdi, gayet açık olarak Anayasa-
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nın 132 nci maddesini ihlâl eder surette, yürüt
me organından üstün olan yargı organının ver
diği karara uymamakta direnen Hükümete kar
şı veya ilgili yürütme organına veya icracıya 
karşı ne gibi müeyyideler mevcuttur? Cezai 
bakımdan, karara uymamak ya bir keyfî tasar
ruf sayılabilir veya vazifeyi suiistimal madde
sine girebilir. Eğer keyfî muamele sayılırsa o 
zaman Türk Ceza Kanununun 228 nci madde
sine girer, eğer vazifeyi suiistimal sayılırsa o 
zaman da Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desine girer. Fakat hiç şüphe yok ki, bu yol
dan kararların infazına gitmek gayet geç ve 
uzun bir prosedürdür. Bunu beklemeye vakit 
müsait değildir. Yani bu cezai yollardan so
rumlu şahısları bu maddelere sokarak mahke
meye vermek yoluna gitmek, kararların infa
zını büsbütün geciktirecektir. Kaldı ki, karar
lara uymayan şahıs eğer siyasi bir yetkili ise, 
çok üst kademede ise, o zaman yetkiliye, hukuk 
mütehas3i3İarımızm belirttiği üzere yapılacak 
şey, bir gensoru açmak, hattâ bir Meclis soruş
turması açmak ve sorumlu veya sorumluları 
ilgili yargı mercilerinin önüne, zikrettiğimiz 
maddeler tahtında, sevk etmektir. Fakat, bu 
cezai prosedür u^un süreceği için, bu yola git
mek dahi, o zamana kadar bu kadar hayati ve 
kamu düzenini, Anayasa düzenini ilgilendiren 
kararlarının infajzını biran evvel sağlamak için 
gensoru müessesesi bir müeyyide olarak. Hü
kümeti bir etkileme yolu olarak başvurulabilir 
ve bunun için de mutlaka vurulması lâzımdır. 
Kararların uygulanmaması gerekçesi olarak 
Hükümetin ileri sürdüğü diğer hususları da kı
saca gözden geçilelim. 

Kararın kcsiıjı olmayışı, yani bir ara karar 
oluşu katiyen meseleyi değiştirmez. Çünkü, 
Anayasanın sözi} geçen 132 nci maddesi, yargı 
•organı kararları arasında idari karar, "kazai ka
rar, ara karar, kesin karar gibi tefrikler yap
mıyor. Bir yargı organının verdiği karar, ka
rardır. İster ara karar, isterse nihai karar ol
sun. Kaldı ki, ara kararları uygulanmazsa eğer 
o zaman elbette ki o ara kararı vermiş olan 
yargı organının işleyişi felce uğrıyacaktır. 
Çünkü, ara kararı sonunda alınacak olan ni
hai karar için bir merhaledir, merdivende bir 
basamaktır. Eğer o basamakta hukuk mekaniz
ması, yargı mekanizması işlemezse, elbette ki o 

mekanizma işliyerek son kesin karara da vara-
mıyacaktır. 

İkincisi; Danıştay kararları bir mütalâa 
kararı değildir. Kesin yargı kararıdır. 

Üçüncüsü; Danıştayın kararları Hükümetin 
takdirine veya tasdikine bağlı olan kararlar da 
değildir. 

Binaenaleyh, her hangi yanından alırsanız 
alınız, durdurma kararı Anayasanın açık hük
mü karşısında, mutlaka uygulanması lâzımge-
len kararlardır. 

BAŞKAN — Sayın Boran, bir dakikanız 
var efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Peki efendim, zaten 
bağlıyordum. 

C. H. P. iktidarı zamanında da bu çeşit na
killer yapıldığı gerekçesi ise, - tâbir mazur gö
rülsün ama - biraz çocukça ve gülünç bir ger
çektir. Farz edelim ki, C. H. P. iktidarı zama
nında yapılan nakiller de böyle kanunsuzdu. 
Bu bir gerekçe midir? 

Bâtıl misal olmaz, diye meşhur sözdür. Eğer 
o zaman yapılan nakiller de kanuna aykırı idi 
ise o zamanki Meclis bu nakillerle meşgul ol
malı, o zamanın Hükümeti içinde bir genso
ru açılmasını istemesi gerekirdi. 

üçüncü gerekçe: Efendim, «bir Hükümet 
kendisi ile beraber çahjacağı arkadaşlarını 
seçmekte serbest olmalıdır, yoksa politikası
nı yürütemez.» 

Evet, istediği arkadaşlarını seçmekte ser
best olmalıdır, ama bir şartla, küçük bir şart
la, kanuna uygun olmak şartiyle.. Kanunları 
çiğniyerek, hele Anayasanın açık hükümlerini 
ihlâl ederek arkadaşlarını seçmekte veya her
hangi bir icraatta bulunmakta hiçbir Hükü
met serbest olamaz. 

Üçüncü nokta, ve sözlerimi bağlıyorum, di
ğer taraftan nakledilen büyük, üst kademe 
memurlara bakarsanız, bunlar daha ziyade İk
tisadi Devlet Tevekkülleri denen kurumların 
başlarında olan şahıslardır. Halbuki bâzı yet
kili hukukçularımızın mütalâalarına göre, hi-
yerarşik otarite ancak merkezî idarede mev
cuttur. Yani Bakanlıklarla Devletin mülkî, ida
ri taksimatı arasında mevcuttur. Fakat Hü
kümetin ve merkezi idarenin, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri üzerinde ve kamu kurumları üze-
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rinde hiyerarşik otoritesi yoktur. Devlet ikti
sadi kurumları ihtisas işidir. Orada mütehas
sıs, bilgili olan insanlar çalışır. Onlar doğru
dan doğruya Bakanların yakın mesai arka
daşları mesabesinde olan şahıslar değildir. Bina
enaleyh bu bakımdanda yapılan nakillerin, 
çalışma arkadaşlarımızı seçmekte senbestiz, 
başka türlü çalışamayız, gibi gerçeklerle savu
nulabilecek müdafaa edilebilecek, haklı görüle
bilecek ıbir tarafı yoktur. Binaenaleyh.. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
T. I. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

(BORAN) (Devamla) Bitti efendim, son cüm
lemi söylüyorum. Binaenaleyh, başta söyledi
ğim iki gerekçe ile; bir tara utan Hükümetin 
kanunlara uymıyan ve kanunlara aykırı olan 
hareketlerinin Meclisçe denetimini sağlamak 
bakımından, diğer taraftan, Anayasanın hu
kuk düzeninin işleyişinde kısaca işaret etti
ğim ölü noktanın aşılması, 'boşluğun doldurul
ması bakımından mutlaka gensorunun açılma
sı lüzumuna kaaniiz. saygılarımla. (T. I. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Kenan Aral. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KE
NAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan Yü
ce Meclisin sayın milletvekilleri; bu ulvî kür
süden bu gensoru konusunda olduğu gibi, hu
kukun, hakkın ve hakikatin bu kadar çok ze
delendiğine hukuka ve ilme bu kadar çok po
litikanın karıştırıldığına ve yine hukukun ve 
ilmin bu kadar çok politikaya illet edildiğine 
ender rastlanmıştır. Gönlümüz ister ki, bun
dan sonra da ender rastlansın. 

Kanunun bu kadar geniş bir siyasi pole
mik ve istismar vasıtası ve bu kadar geniş si
yasi yatırımlara vesile edilmesi, yakın tari
he kadar bu konu üzerinde ciddî ve ilmî ça
lışmalar yapılmadığından, konu hakkında ge
niş çevrelerin kâfi derecede bilgileri olmayı
şından ileri gelmektedir. 

Konunun ortaya konulusu ve vazı gayet ca
zip. Ortada mahkeme kararları var. bu karar
ları Bakanlar yerine getirmemiş, bu da Ana
yasanın 132 nci maddesine aykırıdır. 

Muhalefet yönünden, Hükümetin sorumlu
luğunu tesbit için bundan daha cazip ve bun
dan daha güzel bir fırsat ve imkân olamazdı. 
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Fakat, aziz arkadaşlarını, derhal' arz ede
yim ki, işin zahiri görüşümün cazibesine rağ
men, bu iddiaların bir tahlile tahammülü bu
lunmamaktadır. 

Şu kısa müddet içinde vereceğim izahatla 
dahi görülecektir ki, bu iddia yaratılmak iste
nen suni bir obstrüksiyondan başka bir şey de
ğildir. 

Şayet, bu gensorunun buraya getirilişi suni 
bir obstrüksiyon değilse ve yine müsamahala
rına sığınarak ifade edeyim ki, şayet bu gen
soruyu soran sayın profesörler, hukuk devleti 
fikrinde ve bu fikrin müdafaasında samimi 
iseler bunu yalnız bir işaret bakımından söy
lüyorum, biraz evvel hatiplerin iddia ettiği gi
bi, bir mazeret sebebi olarak ifade etmiyorum. 
evvelâ elimizde mevcut vesikalara nazaran 
böyle icra kararlarını tatbik etmek imkânını 
bulamıyan kendi iktidarlarının hükümetlerini 
sigaya çekmeleri iktiza ederdi. Aksi takdirde, 
bu sayın profesörlerin başka iktidarlar için 
suç telâkki ettikleri konuları, kendi iktidar
ları için mubah telâkki ettikleri sonucu çıkar 
ki, böyle, bir sonuç kendilerinin savundukları, 
hak, hukuk prensibi ve hukuk devleti fikri ile 
tezat teşkil eder, gönlümüz böyle bir netice
nin doğmasına asla rıza göstermemektedir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi, evvelâ gensoruya 
konu teşkil eden, tehiri icra kararlarının ma
hiyetini kısaca izah ettikten sonra; niçin, bu 
konunun Anayasaya göre, bir gensoru konu
su yapılamıyacağını belirtelim ve bilâhara da, 
bu gensorunun kabulü halinde ortaya çıkacak 
mahzurlara işaret edelim. 

Ortada Danıştayca verilmiş tehiri icra ka
rarları ve ne zamana kadar kabili tatbiktir? 

Şimdi, bu iki noktayı açıkça tesbit edebilir
sek, bu hususta bir vuzuha varmış olacağız. 
Dedik ki, nedir, bu tehiri icra, izah edelim: 

İdare, deruhde ettiği âmme hizmetlerinin 
ifası için birtakım kararlar ittihaz eder ve it
tihaz ettiği bu kararlarla istihdaf ettiği neti
celere ulaşmak için, bu kararları, icra ve İn
faz eder. Şu halde, idari kararların bir ittihaz 
bir de icra ve infaz safhası bulunmaktadır. 

Meselâ, idare, bir yerde park yapılmasını 
veya muayyen caddelerin genişletilmesini ar
zu ederse, evvelâ buna yetkili organ karar ve
rir ve bilâhara da, bu kararı icra ve infaz eder. 
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Caddenin açılması, parkın inşası bu kararın ic
ra ve infaz; safhasıdır. 

Caddenin açılması, parkın inşası ile icra 
safhası da bitmiş olur. Şayet idarenin ittihaz 
ettiği bu kararlar, kanuna aykırı ise, ilgili va
tandaşların bu kararlar aleyhine Danıştayda 
dâva açıp bu kararları iptal ettirmek yetkisi 
vardır. 

Ancak, Danıştay m iptal kararı verinceye 
kadar, olabilir ki, idare, bu arada, birtakım fa
aliyetlere geçer, o park sahasında bulunan bi
naları istimlâk ederek yıkmak ister. İşte, dâ
vanın ray e ti sırasında, idarenin aldığı kararla
rı icra, infaz ve tatbik etmesine mâni olmak 
için, 521 sayılı Danıştay Kanununun 94 ncü 
maddesi, davacıya, Danıştaydan idarenin ka
rarını durdurmasını taldbetmek yetkisini ta
nımıştır. Şayet, davacı böyle bir talepte bu
lunursa, Danıştay, (Kanuni tâbiri ile) yürüt
menin durdurulmasına, yani idarenin kararı
nın icra, infaz ve tatbik etmiyerek, olduğu yer
de durmasına karar verecektir ve bu kararı 
alan idare de kararının icra ve infazını dur
duracaktır. 

Şu misalden de açıkça ortaya çıkmakta
dır ki, tehiri icra kararı, idarenin ittihaz etti
ği kararın icra, infaz ve tatbik safhasına taal
lûk eden ve ancak, bu safhada kabili tatbik 
'bulunan, bu safhada idari kararın icrasını 
durduran bir ihtiyati tedbirdir. 

Şayet idare aldığı kararı icra, infaz ve tat-
ibik etmiş, parkı veya caddeyi açmış veyaihut 
yıkmaya karar verdiği evi yıkmışsa, yani, ka
rarın icra, infaz ve tatbik safhası bitmişse, ar
tık bu gibi hallerde Danıştaym verdiği tehiri 
icra kararının bir tatbik alanı, sahası kalma-
mışdır. Bu halde, idari icra, infaz safhasını bi
tirdiği için neyi durduracak. Bu halde, tehi
ri icranın tatbik alanı, tatbik safhası ortadan 
kalkmıştır. 

Ancak, foâzı idari tasarrufların mahiyeti, 
bünyesi hukukî yapısı itibariyle, karar alma 
ile icra, infaz ve tatbik safhası arasında böyle 
vazıh, açık safhalar bulunmamaktadır. 

Hattâ, bâzan kararın icra safhası ıbiezat, ka
darın ıbünyesinde, tahtında, kararın içinde 
mündemiçtir. Kararın almmasiylc icra edilme
si aynı anda tekevvün etmektedir. 

Meselâ, bir eczane açılacak. İdare talebi 
reddediyor. Ret karariyle birlikte bu kararın 
icra safhası da ıbitmiş oluyor. 

Ret kararını alan, şayet bu karar kanuna 
aykırı ise bunun iptalini istiyebilir. Fakat bu
rada hu kararın icrasının tehiri diye bir şey 
ıbaıhis konusu olur mu? Olmamak, gerektir. Ve 
olmamaktadır da. Ne Fransa'da ve ne de Türk 
Danıştayında bu hususta verilmiş bir karar 
ıgösterilemez. Niye burada, tehiri icra kararı 
verilememektedir. Veya yürümemektedir? Çün
kü, kararın icra ve infaz safhası da kararın 
verilmesi anında bitmiştir. 

İdare, ruhsat vermiyorum deyince, o karar
dan beklenen netice doğuyor. Ayrıca, o ka
rarın icrası, infaz diye, ortada bir şey kalmı
yor. Şimdi bu halde illâ tehiri icra kararı veri
lecek ve tatbik edilecektir diye bir iddia orta
ya atılaibilir mi? Böyle bir iddia ortaya atılsa 
dahi, bu iddianın, ciddî, haklı ve mukni bir 
mesnedi olur mu? 

Bunun gibi, idare bir memurun tâyini ve
ya emekliye şevki için karar alıp, bu kararı da 
tatbik icra ve infaz ediyor. Memuru işinden ayı
rıyor. Bu halde de karar infaz edilmiş, kararın 
icra safhası bitmiştir. 

Artık bu durumda tehiri icra kararının tat
bik sahası, alanı kalmamıştır. 

Bunun aksini düşünmek şöyle bir netice do
ğurur, idare bir memuru emekliye sevk edince, 
bekliyecek, emekliye sevk edilen memur acaba 
90 gün içinde dâva açacak mı, şayet 90 gün için 
de dâva açarsa, Danıştayca iki üç sene içinde 
iptal kararı verinceye kadar bir tehiri icra ka
rarı getirecek mi? Çünkü dâva bitinceye kadar, 
daima davacının tehiri karar istihsali mümkün
dür. Bu halde oraya bir memur tâyin etse, o 
memuru alınacak bir tehiri icra kararı ile bu 
şekilde yerinden oynatmak, aldığı unvan ve ma
kamını elinden almak mümkün olduğuna göre, 
her şahıs evvelâ, böyle bir tâyine cüret edemi-
yecek, saniyen idare de, her şahsı tâyin edemi-
yecek. Bu durum devamlılık, intizam, istikrar 
istiyen idari hizmet fikriyle babili telif olur 
mu? 

Burada bir diğer fikir, Danıştayca verilen 
tehiri icra kararı idari tasarrufun sebep unsu
runu da ortadan kaldırdığından idari tasarruf 
kendiliğinden ortadan kalkar, deniyor. 
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Aziz arkadaşlar, bu fikir, doğrudan doğruya 
bir tedbir olan tehiri icra kararından bir iptal 
kararının bütün neticelerini beklemek ve bu su
retle, bir iptal kararının neticesiyle tehiri, icra 
kararının neticesini birbirine karıştırmak olur 
ki, hukukan asla tecvizine mesağ ve cevaz bulun 
mamaktadır. 

Kaldı ki, kanun vazıımız, icabında iptal ka
rarlarının makable şümulünü dahi zecri ve mut
lak mânada almamıştır. 

Nitekim, 521 sayılı Danıştay Kanununun 
95 nci maddesi Yüce Mecliste görüşülürken. 
komisyon sözcüsü Sayın Sabri Vardar'lı bu hu 
susta, aynen şu misali veriyor; (Başka bir gö
reve tâyin edilen bir memur, bu tâyin tasarru
funu iptal ettirse, gelip yerine tâyin edilecek 
memura: «sen kalk, ben oturayım» mi diye 
cek?) Bunu aynen Sabri Vardarlı'nın ifadesin
den alıyorum. Ve bu halin idare için tevali ede
cek zararlara müncer olacağına işaret ettikten 
sonra, bu gibi hallerde en telif edici yolun tas 
minat yolu olacağına dikkati çekiyor. Bu kanun 
vazıınm maksadı, bu müesseseden istediği, der
piş ettiği neticeyi açıkça ortaya koyan bir be
yandır. Şimdi, kanun vazıımızm, açıkça bir ip
tal kararı verilse dahi, eski memurun yerine dö-
nemiyeceğini belirtmişken ve bu hususta Danış-
tayın 5 nci Dairesinin 953/994 karariyle şu hu
susu da aynen şöyle tâyin etmiştir: «Devlet 
Şûrası 5 nci Dairenin iptal kararı hakkında bir 
tashih yoluna gidilmemiş olmasına ve bu iptal 
kararının tesbit ettiği hukuki neticenin, münhal 
ise davacının eski memuriyetine; değilse muadil 
bir hizmete tâyini şeklinde tecelli etmek lâzımgel 
meşine binaen,» bunu Danıştay söylüyor. Biz
zat Danıştay 5 nci Dairesinin kararı. Davacının 
tâyin edilmiyerek ilâmının infaz edilmemesi şek
linde verilen karar da hukuka mugayir, mu-ga-
yeret zahiri bulundu. Bu karara rağmen, bir 
tehiri icra kararının, icra ve infaz safhası biten 
bir kararı ortadan kaldırdığını, iddiasının ne 
derece haklı bir mesnedi bulunacağını ve tatbik 
imkânı alanı, safhası kalmıyan bir tehiri icra 
kararının tatbik imkânı bulunmıyan bir idareyi 
bu işten sorumlu tutmanın, nasıl haklı bir iddia 
olacağını takdirlerinize ve insaflarınıza arz edi
yorum. 

icra safhası bir tebligatla son bulan bir me
muriyete tâyin tasarrufunun icra safhasiyle, ma 
hiyeti icabı icra safhası temadi eden bir ceza

nın infazı, bir kimseye askerlik görevinin yap 
tırılmasma mütaallik tasarruflarının icra safha
larını birbirine benzetmeye, mukayese etmeye de 
hukukan imkân bulunmamaktadır. 

Buraya kadar verdiğim izahat, Danıştay ka
rarlarının, tehiri icra kararlarının tatbik sahası 
bulunmadığı için tatbik edilmediğini gerek ka
nun vazıınm maksadına ve gerek Danıştay ka
rarlarına istinadederek izah etmiş bulunmakta
yım. 

Şimdi ikinci noktaya geçiyorum. 
Niçin bu konu bir gensoru yapılamaz. Ev

velâ Anayasanın şu 132 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasının niçin vaz'edildiğini görelim. 

Bu fıkranın vazedilmesinin sebebi, malike 
meleri tesir altında bırakmamak ve mahkemele
rin istiklâllerinin zedelenmesinin önüne geçmek
tir. Evvelâ maddenin Anayasa Komisyonunca 
9 . 6 . 1961 tarihli raporla Temsilciler Meclisine 
şevki sırasında, madde metni aynen şöyle idi : 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
Meclislerinde soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz.» 

Temsilciler Meclisinde konuşan hemen he- . 
men bütün hatipler, meselâ; Sayın Kâmil Ba
şaran, Mehmet Göker, Mehmet Hazer, Fehmi 
Alparslan, Komisyon adına konuşan Âmil Ar 
tus ve Komisyon Sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu, 
konuşmalarında, görülmekte olan dâva hakkında 
soru sorulmaması konusu üzerinde büyük bir 
titizlik ve hassasiyetle durmuşlardır. Ancak, 
yine, aynı Mecliste konuşan Sayın Sait Erdinç'
in, mahkemelerin işleyişi ile ilgili - yani bu, bi
zim konumuza da benzemektedir - soruların 
dahi sorulup sorulamıyacağmı beyan etmesi ve 
bu şekilde soru sorulmasını arzu etmesi üzerine. 
soru müessesesinin bizatihi siyasi bir münakaşa 
vasıtası olması hasabiyle, böyle bir sorunun da
hi mebde ve müntahasını, sınırını tâyin etmenin 
güçlüğü karşısında bu şekilde sorulacak sual 
lerin dahi mahkemeleri tesir altında bırakarak, 
mahkemelerin istiklâllerinin zedelenmesinin önü
ne geçmek için, fıkraya «Yargı yetkisinin kul-
lanılmasi ile ilgili» ibaresi ilâve olunmuştur Gö
rülüyor İd, bu ibarenin ilâvesiyle, kanun vazıınm 
hakiki maksadı nazara alındığı takdirde, madde
nin şümulü daralmıyor, bilâkis genişliyor. 

Biran için maddeden sayın muhaliflerin an
ladığı manâda; «yargı yetkisinin kullanılmasiyle 
ilgili soru sorulamıyacağmı,» kabul etsek dahi, 
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nedir bu yargı yetkisinin kullanılması, neye ta
allûk eder? Bunu tesbit etmemiz gerekir. 

Yargı yetkisinin kullanılması, bir dâvanın 
kabulüne, bir dâvanın görülmesine, delillerin 
toplanmasına, ara ve tehiri icra kararları ve ni
hayet nihayi kararın verilmesine taallûk eder. 

Şimdi, bu yargı yetkisinin kullanılmasına ta
allûk eden ve bu yetkinin kullanılmasından 
neş'et eden bir tehiri icra kararı hakkında, böy
le bir karar üzerinde enine boyuna burada bir 
görüşme yapılacak, fakat bu yargı yetkisinin 
kullanılmasiyle ilgili olmıyacak ve yargı yetki
sine tesir etmiyecek ve 'yargı yetkisinin istik
lâlini zedelemiyecek. 

Aziz arkadaşlarım, böyle bir iddianın kabulü 
ne imkân bulunmamaktadır. 

BAŞKAN —- Sayın Aral, bir dakikanız var 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KENAN ARAL (De
vamla) — Bir iki cümle ile toparlıyorum efen
dim. 

Bu itibarla, tehiri icra kararları, halen görül 
inekte olan bir dâvayı rüyet eden yargı yetki
sinin kullanılmasiyle ilgili ve bu yetkinin kul
lanılmasından neş'et eden bir karara taallûk et
tiğinden, bu konunun Anayasanın 132 nci mad
desinin 3 cü fıkrasına göre bir gensoru konusu 
yapılmaması iktiza eder. 

Şimdi, son bir noktaya geliyorum. 
Anayasamız, tefriki kuva esasını kabul et

miştir. 
BIT "-ensorunun kabulü ile görüşülmesi halin

de, millet adına teşriî ve kazai kuvvetleri kul
lanan iki organın çatışması gibi, hiç de arzu 
cdilmiyen bir ahenksizlik tahaddüs edebilir. 

Şöyle ki, Danıştay tehiri icra kararı veriyor. 
idare de, tehiri icra, idari tasarrufun icrasını ve 
infazını durdurmaya matuf bulunduğundan, 
tasarrufun icra safhasına taallûk eder. 

Halen, idari tasarrufun icra ve infaz safhası 
bitmiş olduğundan, tehiri icranın tatbik sahası, 
tatbik alanı bulunmadığı şeklinde ileri süreceği 
iddiası, Yüce Meclisçe de uygun ve muvafık gö
rülerek gensoru reddedildiği takdirde, yasama 
organı ile kaza organı arasında bir görüş çatış
ması olmaz mı, bir çelişme, bir ahenksizlik doğ
maz mı ? 

Ayrıca, Meclisçe verilecek böyle bir karar, 
yargı yetkisini tesir altında bırakmaz mı, yargı 
yetkisinin istiklâlini zedelemez mi? 

Bu şekilde, Anayasa nizamı temelinden zede
lenmiş olmaz mı ? 

Bu yönden de gensorunun kabul edilmemesi 
gerekmektedir. 

Bu şekilde, memleketimizde Anayasamızla 
tesis olunan dünyanın en modern, en müterakki 
ve mütekâmil nizamını temelinden zedeliyecek 
olan bir gensoru önergesinin altında, grup adma 
da olsa, iki profesörün imzasının bulunması, 
Türk siyasi tarihinde çok düşündürücü ve ibret 
verici bir tablo olarak kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aral, vaktiniz doldu efen
dim. Bir iki cümle ile lütfen bağlayınız efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA KENAN ARAL (Da
vamla) — Bir iki cümle ile topluyorum efen
dim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki ida
ri mekanizmanın murakabe hakkı olmadığı id
diasına da şu şekilde cevap vereceğiz. 

Petrol Kanununun 10 ncu maddesi, umum 
müdürlerin tâyinini Bakanlar Kurulunun kara 
rina bıraktığına göre, elbette ki bu umum müdü • 
rün değiştirilme yetkisi de Bakanlar Kurulunun 
kararma vabeste bulunmaktadır. 

İkinci nokta, Başbakanın.. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz doldu. Lüt
fen bağlayın. 

A. P. GRUPU ADINA KENAN ARAL (De
vamla) — Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nizi sevgi ve hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra 
larmdan alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adma Sayın 
Turhan Feyzioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; iktidar grupu sözcüsünden sonra ko
nuşmak imkânını bulmuş olmayı, konunun aydın
lanması bakımından bir talih olarak kabul ediyo
rum. Benden evvel konuşan Sayın Tunceli Mil
letvekili arkadaşımız bu konunun politik açıdan 
ele alındığını söylediler. Konuşmamı dinliyen 
herkes, konunun politika yönünü bir tarafa bı
rakmak gerektiğini, bu konunun bir hukuk mese
lesi olarak ele alınması lüzumunu belirterek söz
lerime başladığımı hatırlar. On gerçek saydı. 
Bu on gerçekten bir tanesini çürütmeye çalıştı, 
aslında kendi tezini çürüttü göstereceğim, diğer
lerinin hiçbirini çürütmeye dahi teşebbüs etme-
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di. Hukukî ve fiilî alanda bir, iki, üç, dört diye 
sayılmış hukuk gerçekleri bir yana bırakıldı, me
sele bizrat kendileri tarafından bir siyasi pole
mik haline getirilmek istendi. İmza sahiplerinin 
hüviyetlerinden bahsedilerek profesörler ve saire... 
veya bunların böyle imzalaması olur mu? Mesele 
siyasidir... Biz tamamen hukuk meselesi olarak 
vaz'ettik. Ve hukuk plânında kalmasını istedik. 
Ama en zayıf oldukları sahaya, polemik sahasına 
çektiler. Ben yine de o sahaya girmeden, işin hu
kuk açısından her hukukçunun üzerinde rahat
lıkla hüküm verebileceği basit gerçekler üzerin
de durarak meseleyi tahlile çalışacağım. 

Evvelâ şu noktayı belirteyim. Bu konuda Hü
kümetin, Anayasanın 132 nci maddesinin dışın
da bir hareket tarzı tutmuş olduğunu söyliyen-
ler, yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Baş-
kanvekili olan, iki âmme hukuku profesörü de
ğildir. Türkiye'de idari kaza denilen ilim dalı
nın kurucusu sayılabilecek olan, Türkiye'de ilk 
defa telif idari kaza eserini vermiş ve burada bu
lunan pekçok hukukçu arkadaşımın idare huku
ku bakımından yetişmesinde büyük rolü olmuş, 
faziletli insan, Profesör Ragıp Sarıca. Genç ve 
büyük idare hukuku üstadı, hakikaten idare hu
kuku üstadı Profesör Lûtfi Duran. Onlar da bu 
konuda, hem bizim söylediğimizden biraz daha 
sert ifadelerle, Anayasanın 132 nci maddesinin 
dışında bir durum olduğunu yazmadılar mı, söy
lemediler mi? Acaba, onlar da mı Seçim Kanunu
nu geciktirmek için bunu yazdılar, diyeceksiniz. 
Gazeteye makale yazmakla gecikmiyor ki, müza
kere. "Ve arz ettim, biz bu gensoru kararını 
8 Şubat günü verdik grupumuzda. Tavzih kara
rından sonra, Hükümetin birkaç gün durumu dü
zeltip düzeltmiyeceğlni beklemeye de, bir sayın 
üyemizin teklifi üzerine karar verdik. Fakat dü-
zclmediğini gördük. Önergemizi Meclis gündemi
ne Seçim Kanunu gelmeden evvel, Seçim Kanu
nunun görüşülmesine başlanmadan çok evvel tev
di ettik. Arkadaşlarım, mesele bundan ibarettir. 

Yine hukuk açısından mesele konuşulmalı, di
yen arkadaşımız politik açıya girerek dedi ki, 
vaktiyle kendi iktidarları zamanında da böyle 
bir durum oldu, neden o zaman gensoru vermedi
ler? Sayın arkadaşlarım, biz soralım; o zamanın 
muhale "et partisi olan Adalet Partisi bu mevzuu 
bir gensoru konusu olarak bu kürsüye getirdi de, 
biz hayır bu mevzu konuşulmaz diye mi rey ver
dik? Kendilerine haber vereyim, o zaman iktidar 

partisi olmamıza rağmen, biz bir arkadaşımızın 
bu durumla ilgili meseleyi kendi grupumuzda 
gensoru mevzuu yaptık, gensorunun müzakeresi 
yapıldı, yine o vakit de bahis konusu olan hâdise 
bir gensoru konusu oldu. Fakat yine C. II. P. 
lilerin talebi ile C. H. P. Bakanına karşı oldu. O 
günün C. II. P. Grup Başkanvekilinin imzası ile 
gensoru önergesi kendi Bakanımıza karşı verildi. 
Bunu da sizin malûmatınıza arz ederim. O gün 
do C. II. P. nin Grup Başkanveklli gensoru öner
gesi verdi grupunda, bugün de aynı partinin 
grup başkanvekilleri muhalefet partisi olarak, 
gensoru önergesi verdiler. Biz murakabeyi yap
tık. Meseleyi hukukî ve fiilî bakımdan müzakere 
etmek imkânını sağlamayınız. Size birer, birer 
o günkü durumla bugünkü durumun hem huku
kî ve hem de fiilî alandaki farklarını gösterelim. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Kenan Aral arka
daşımız beni dinlememiş gibi, verecekleri misali 
bilmiyorum, çünkü, Sayın Devlet Bakanı da ver
diler, aynı misali tekrarladılar. Efendim, idari 
karar alınmış, park yapılacakmış, tebliğ edilmiş, 
vatandaş dâva açmış, fakat bu arada belediye 
de boş durmaz ya, idari kararlar kendiliğinden 
icrai vasıf taşır, doğru. Ve bir mahkeme kararı 
ile durduruluncaya veya iptal edilinceye kadar 
bu icrai vasıflan devam eder, doğru. Bu sebep
le, mücerret dâva dilekçesinin Danıştaya veril
mesi icrayı durdurmıyacağı için, Danıştayda 
icrayı durdurma kararını vermemişse, zamanında 
tebliğ etmemişse, bu arada idare binayı yıkabi
lir, doğru. Bina yıkılmışsa ne olacak, diyor. 
Tazmin edilecek, doğru. Bu misali ben de ver
dim. Fakat arkadaşlarım, bu bina yıkılma misa-
lilyo, memur statüsü ile ilgili problemlerin aynı 
olmadığını etraflıca izah ettim, idare Huku
kunda bunların tasarruf nevi olarak sınıfları 
ayrıdır. Bundan bir kimseyi belli bir statüye so
kan, başka bir statüye götüren, statüsünü değiş
tiren kararlardır. Ve devamlı olarak infaz ve 
icra edilen kararlardır. Bir defa icra edilmek
le o anda bitmez. Misal verdim: İdam kararı. 
Bir defa icra edersiniz, biter. Geç kalmış kararın 
tebliği, bu icrayı durdurun, diye. Durduramazsı
nız ki, bitmiş, diriltemem adamı, haklısınız. Am
ma, tazminata mahkûm olur idare bu yüzden o 
ayrı meseledir. Haksız bir idam infazı meselesi 
varsa, dirilmez. Ama, hapsedilmiş bir adam. Ya
ni, hür vatandaş statüsünden alınmış, mahpus 

i vatandaşlar statüsüne girmiş. Devamlı bir in-
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faz var, devamlı bir icra var. Mahkeme, bu ic
rayı durduracaksın, dediği zaman, «Efendim, 
bir defa gardiyan anahtarı çevirdi, infaz vuku 
buldu, icra edilmesine başlandı, artık bu infaz 
on sene devam edecek» diyebilir misiniz? Mah
keme kararı tebliğ edilmiş, durdur bu icrayı ve 
infazı diyor. Başladı, olur mu? Askerlik de bir 
statü meselesidir. Askere alınmış, haksız alınmış. 
Devlet Şurası, bu statüye alınması doğru değil-
dİT, demiş karar vermiş tebliğ etmiş. Efendim, 
bir defa askere aldık, askerî libası giydi, icra 
edildi karar, diyebilir misiniz? Devamlı icra edi
len bir karardır. Bir memurun emekliye sevk edil
miş olması onu bir statü içinde tutan bir karardır. 

Sayın arkadaşlarım; veya nakledilmiş olması, 
memuriyetinin değişmiş olması, onu birycrdcn 
alıp bir başka statüye sokan bir karardır ve de
vamlı icra edildiği için, durdurulması müm
kündür. Koca bir Danıştay dava Daireleri 
Genel Kurulu'nun ve koskoca Yüksek idare 
Mahkemesinin makamlarının bu kararlar icra 
edildikten sonra dâva açıldığı, belli olduğuna 
göre Sayın Kenan Ararın gördüğü bu basit 
gerçeği görmemiş olmaları düşünülebilir mi? 
icra edilmiş olan bu karar artık bir daha dur
durulamaz, değiştirilemez bir şey olsa idi, bu 
mahkemeler bu kadar uzun müzakerelerden 
sonra icrayı durdurma kararı verirler mi idi? 
Mahkemenin abesle uğraştığını farz ve kabul 
etmek mümkün müdür? 

Sayın arkadaşlarım, bir noktayı daha be
lirtelim. Arkadaşımız yanlış misal veriyor. Di
yor ki ; eğer o makama bir başka memur tâ
yin edilmiş ise ve o tâyin muteber olarak ya
pılmış ise, birinci tâyinin durdurulmasına dair 
karar çıktığı zaman ne olacak? Diğer bir karar 
var ve o karar muteberdir. O zaman mesele 
bambaşka. Fakat gensoru müzakeresini açın da 
size gösterelim ki, Hükümetin infaz etmediği 
kararlarda durum, Sayın Aral'ın savunmak için 
söylediği hâdiselerden çok farklıdır. Misalini 
vereyim: Elimizdeki olaylarda o kadro boş ol
duğu halde ve infazı mümkün olduğu halde 
hukukan ve fiilen, karar icra edilmiyor, Ana
yasanın 132 nci maddesine rağmen. Elimizde
ki olaylarda, Danıştay, hem eski genel müdü
rün nakline dair kararı durdurdum, hem de 
yeni tâyini durdurdum dediği halde, yani kad

royu münhal hale getirdiği ikinci karar diye 
bahsettiği, muteber karar diye bahsettiği ka
rarda icrai vasfından mahrum ederek icrayı 
durdurduğu halde, yine infaz edilmiyor. Bu
nun da misali var, başka misali var; aynı ka
rarname ile tâyin yapılmış, her ikisi de 
nakil ve yerine tâyin kararnamenin tü
münü birden durdurdum diyor. Tümünü 
birden durdurdum demiş olmasına rağmen 
ikincisi icrai vasfını muhafaza ediyor, na
sıl denir. Bunlar basit hukuk gerçekleridir, 
açık gerçeklerdir. Bu itibarla verilen misalle
rin gerçekle ilgisi yoktur. Arkadaşımız bir Be
şinci Daire kararı okudular burada. Eski bir 
Beşinci Daire kararı. O Beşinci Daire kararı
nın mahiyeti farklır Demiş ki o Daire karar ı ; 
«Münhal ise yerine iadesi gerekir.» Doğru. 
Münhal ise yerine tâyin yapılır demiş. Böyle 
bir karar yoktur demiyorum. Ama bizim gen
soru önergemizin konusu olan, bir başka Beşin
ci Daire kararı var, yepyeni. 1966 tarihli, da
ha üzerinden çok az zaman geçmiş bir başka 
karar vardır ki, hem de açıklama kararı. Te-
reddüdetmiş taraflar, infazı nasıl yapılacak di
ye. Arkadaşımın fikren dayandığı kararı veren 
aynı Beşinci Daire, bu olayın mahiyeti farklı 
olduğu için şu kararı vermiş. Diyor ki, «İdare 
hukuku ilkelerine göre iptal kararları,» hem 
de bahis konusu olan bir iptal kararıdır, ke
sin bir iptal kararıdır. İcrayı durdurma da ba
his mevzuu değil. «İptali istenen idari tasar
rufu ve ona bağlı işlemleri ittihaz edildiği ta
rihten itibaren ortadan kaldırarak, bu tasarru
fun ittihazından önceki hukukî durumu orta
ya koyar.» Bu teze karşı çıkıyordu Sayın Aral. 
İşte Beşinci Daire kararı bu okuduğum. 1966/38 
Bir iptal dâvasında verilmiş bulunan yürütme
nin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. 
Beşinci Daire söylüyor. Yani, henüz ortada bir 
iptal kararı bulunmadığı halde, iptali istenilen 
idari tasarrufu ve bunun sonucu olan idari iş
lemleri durdurur ve bu tasarruf ve işlemlerin 
ittihaz ve icrasından önceki hukukî durumun 
yürürlüğünü sağlar. Başkanlık emrine alman 
davacıdan boşaldığı kabul edilen kadroya ya
pılan tâyin, vekâleten icra edilmiş bulunduğu
na göre kadro halen hukukan boştur. Yürüt
menin durdurulması kararını almış bulunan da
vacıyı, idarenin halen boş bulunan eski kadro
suna iadesi gerekir. Bundan daha sarih karar 

— 164 — 



! 

M. Meclisi B : €4 

olur mu? Buna rağmen tatbik etmem diyor, 
buna rağmen tatbik etmem diyor. Boş olmaz 
ise, münhal ise, diye okuduğunuz kararın bu 
olayla ilgisi yok. Münhal, diyor Danıştay ka
rar vermiş, münhaldir diyor. Kaldı ki, vekâ
leten dahi tâyin yapılmıyan tamamen münhal 
lolan hâdiseler var. İnfaz edilmemiştir. Açın 
gensoruyu misallerini koyalım. 

Sayın arkadaşlarım, bu memur hukuku ve 
memurlarla ilgili tâyinlerde yürütme durdurul
ması kararı verilmesi bakımından, bizim huku
kumuza en çok benziyen hukuk nizamı, idari 
kaza nizamı İtalya'dadır. Fransa'dakinden da
ha yakındır. «İdari kararların Danıştay tara
fından durdurulması» başlıklı bir monografi 
sırf bu konuyu inceliyen, bir etüt yapmış olan 
İtalya Devlet Hukuk Müşaviri Hugo Garculo'-
nun biraz evvel okuduğum kitabının 114 ncü 
sayfasında, aynen bizim olaylara benzer bir 
olay için verilen ilmî hükme bakınız: «Bir me
murun işine son veren bir idari kararın erte
lenmesi, bu kararın o zamana kadarki uygu
lamalarına tesir etmeme'kle beraber,» yani bir 
tehiri icra karan verilinceye kadar yeni bir 
zat gelmiş, bâzı işlemler yapmış; idarenin de
vamlılığı vardır. Bunlara tesir etmez, diyor. 
«O zamana kadarki uygulamalarına tesir et
memekle beraber memur tekrar işine iade ©dil
mek suretiyle kararın icrasının devamını önler. 
Durdurma kararı tebliğ edildiği andan iti
baren icranın devamını önler.» Müellif bu me
mura maaşının o andan itibaren ödenmesi ge
rektiğini belirtiyor. İptal kararı verildiği za
man, iptal kararı makable şâmil olacağı için, 
erteleme kararı, icrayı durdurma kararı veri
linceye kadar geçen süre içindeki kısım içinde 
'kendisine tazminat ödenmesi gerektiğini belirti
yor. Arkadaşlarım... 

©AŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakika
nız var efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım; bu kadar sarahat karşısında 
biraz evvel okunan Dâva Daireleri Kurulunun 
verdiği tavzih kararını, açıklama kararını tek
rar etmeme lüzum yok. Vaktim dar. Bir baş
ka arkadaşımız okudu. Daha önce de bu kür
süde okumuş idim. Bu itibarla vaziyet sarih
tir. Hükümet bu konuda murakabe edilmeli
dir, Yüce Meclisin 803 sayılı 1930 larda ve-
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rilmiş hir kararı vardır. Jjaiıa ^ «, i%±n . ^ j 
Hükümetin ve Meclisin mahkeme kararlarınpn 
infazına mâni olamıyacağı, zannediyorum rah
metli Refik Şevket Ince'nin kaleminden çıkmış 
güzel bir raporla, son derecede berrak bir şe
kilde ifade edilmiştir. 803 sayılı Kararın, Mec
lise şeref veren bu kararın okunması, bu ko}ıu 
ile ilgili arkadaşlarımız tarafından okunması, 
hâlâ değer taşıdığı için bu vesika, meseleyi ay
dınlatacaktır. 

Gensoru önergesi reddedilirse arkadaşlantn, 
yalnız belli şahıslar zarargörmüş olmıyacîk. 
Yalnız iktidar yıpranmış olmıyacak. H u k ı k 
nizamı, Anayasaya ve Anayasa müesseselerime 
saygı fikri zedelenmiş olacaktır diye bunun 
konuşulmasını istiyoruz. 

Arkadaşlarım, demokrasi kuvvetin kuvveti 
durduğu yerde vardır. Monteskiyo'nun güzel 
ifadesi ile, demokrasi kuvvetin sınırsız olma
dığı yerde vardır. Elbette ki ; hür seçim ve hür 
seçime dayanan bir çoğunluğun memleketin 
yasama gücünü elinde tutması ve icra kuvve
tini kurabilmesi demokrasinin vazgeçilmez 
şartıdır. Tıpkı akümülâtörün veya motorun 
bir otomobilin. vazgeçilmez parçası olduğu 
gibi. Ama, otomobil yalnız akümülâtör, yal
nız far, yalnız lâstik değildir. Mahkeme ba
ğımsızlığı da demokrasinin bir parçasıdır. Mev
cut Anayasa nizamının aynı şekilde hür seçim 
kadar vazgeçilmez bir parçasıdır. Kendimize 
ait olan kısmına Meclis olarak saygı istiyoruz, 
hakkımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclîsi'-
nin yetki alanına giren işler de bu Mecli$'in 
üstünde kuvvet tanımıyoruz, dediğimiz zaman 
hep beraber birleşelim. Ama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin ve icra kuvvetinin karışamı-
yacağı sahada, Anayasa'nm başka bir organa 
yetki verdiği sahada da Meclis olarak ve Hü
kümet olarak o kuvvetin karşısında eğilmek 
olgunluğunu, basiretini ve akıllılığını göstere
lim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu vaktiniz dol
muştur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Anayasa nizamına saygı bu şekilde yerleşir ar
kadaşlarım. Bu itibarla gensorunun açılması 
lüzumunu bir defa daha arkadaşlarımın hu
kuki vicdani arına ve siyasi vicdanlarına hita-
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Ibederek arz ve talebediyorum. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Devlet 
let Bakanı Sayın Cihat Bilgehan buyurun. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGBHAN 
(Balıkesir) — Çok muhterem Meclisin değerli 
üyeleri, Saym Nihat Erim ve Saym Turhan 
Feyzioğlu tarafından bâzı Danıştay karârları
nın uygulanması konusunda ve siyasi sorumlu
luğun açık bulunduğu gerekçesi ile Anayasa-
nm 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar Kuru
lu hakkında gensoru açılması isteği ile veriler 
önergede Anayasanın 2 nci, 7 nci ve 132 nc ; 

maddelerinden bahisle, idarenin mahkeme ka
rarlarına uyması ve bunları yerine getirilmes' 
mecburiyetine aykırı hareket olunduğu ifade 
edilmektedir. 

Her şeyden önce işaret edelim ki, Hüküme
timiz her hangi bir gensorunun açılmasına, her 
hangi bir murakabe unsurunun burada yerinr 
getirilmesine engel olacak bir durumda deği1-
dir. Ama, bunun yanıbaşmda Grupumuz ve 
Hükümetimiz Anayasa hükümlerinin tam vr 
kâmil mânada hâkim kılması arzusu, irades : 

içindedir. 
Şimdi, değerli muhalefete mensup hatip ar

kadaşlarımız, Danıştay kararlarının infaz edil-' 
mediğinden bahsi! e, Hükümetin siyasi so
rumluluğu bulunduğu ve bir gensoru açılmam 
lüzumunu burada iddia ettiler. Aynı konu do-
îayısiyle, daha önce Konya Milletvekili Sayır 
ÎTaruk önder'in Meclis soruşturması açılmasın-
istiyen ve Türk Ceza Kanununun 240 ve 22P 
inci maddelerinden bahsile, cezai sorumlulu
ğu iddiasına dayanan bir önergesi Millet Mec
lis me sunulmuş bulunmaktadır. Derhal işa
ret edelim ki, bu önergelerin, mahkeme karar
ları, umumi baslığı altında, yüksek huzurunu
za getirdiği hâdiselerde, bahis konusu olan ka
rarlar Danıştay'ın yürütmenin durdurulması 
ile ilgili kararlardır. 

Muhterem arkadaş1 arım, umumiyetle Da-
n-'ştay, kesinleşmiş iptal ve tam kaza kararla-
rmm idare tarafmdan uygulanmaması mese
lesi bu memlekette çok eski bir maziye dayan-
maktad-'r. Zamanımızda henüz böyle bir du
rum yok. Buna bilhassa işaret etmek isteriz 
Halbuki, yeni Anayasanın yürürlüğe girmesin
den, Hükümetin itimad oyu aldığı güne ka

dar, yalnız icranın tehiri kararlarından değil, 
kesinleşmiş mahkeme ilâmlarından gerek Dev
let daireleri ve gerekse üniversite gibi müesse
seler tarafından yerine getirilmemiş birçokları
nı saymak mümkündür. Hükümetimiz zama
nında bir tasarruf dolayısiyle maziden bir yol
suzluk emsali arayacak değiliz. Bunlar sorum
luluk yoluna gidilmediğine göre, aynı cemile
nin bizim için de gösterilmesini istiyecek de
liliz. Ancak, takrir sahipleridir ki, dört kü
sur yıldan beri, yani üçbuçuk ay öncesine ka
dar yürürlükte bulunan, Anayasa rejimi altın
da infaz edilmiyen mahkeme kararlarmdan do-
^y ı , Hükümetin siyasi sorumluluğu yolunda 
Mr tek emsal olsun göstermek mevkiindedir. 
Hükümetin böyle bir emsalin yokluğunu da 
kendisine siper ittihaz edecek değil. . Hiç şüp
hesiz, Anayasanm her maddesi her hükmü 
muhteremdir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk 
Devletidir. Yargı yetkisine saygı, herkesm ve 
'laşta Hükümetin en 'başta gelen vazifesidir. 
Bütün bunlar doğru. Önergede sözü geçen 
A.nayasa maddeleri de mevcuttur. Fakat, 
doğru olan başka şeyler, mevcudolan başka 
Anayasa madde ve hükümleri de vard^. Me
selâ, idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı sa
dece malî sorumluluk esasını vaz'eden Anaya
sanın 114 ncü maddesinin son fıkrası ve buna 
muvazi Danıştay Kanunu 95 nci maddesinin 
son fıkrası gibi nıer'i hükümler mevcuttur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bâzı değerli 
arkadaşlarımız ifade ettiler, dediler ki : Ana
yasaya göre bu kararların infaz edilmesi lâ-
".ımgelir. Bunlar infaz edilmediğine göre. Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmalıdır. Gen
soru açıld^ı takdirde, Hükümet bunları infaz 
etmek durumunda olacaktır. Bilhassa T. t. P. 
saym sözcüsü bunu iddia ettiler ve dediler k i : 
«Başka türlü bir yolumuz kalmamıştır, bu yer
de düğümlenmiştir. Binaenaleyh, bu düğü
mün çözülebilmesi için Hükümet hakkındaki 
gensoru önergesinin kabul edilmesi lâzımdır.» 
Öyle zannediyorum ki, saym sözcü Danıştay'ın 
95 nci maddesini unutur görünmektedir. De
min yukarda da arz ve ifade ettiğim gibi, bu 
infaz infaz edilmediği idd ;a edilen kararlar, 
Danıştay tarafmdan k e s m e m i ş lâzımül icra 
hükümler değildir. Bunlar sadece, ieranm te
hirine mütedair kararlardır. Biran için bu ka-
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rarlarıtı tanı bir iptal kararları olduğunu ka
bul edersek ne olaacktır? Evvelâ zihinlerdeki 
bu tereddütü gidermek mecburiyetindeyiz. 
Yani, Hükümet bu kararları infaz etmediği 
takdirde, her zaman söylenegelmiş olan, Ana
yasayı ihlâl gribi vaziyet hadis olur mu, olmaz 
mı? Bir taraftan hukuk Devleti olduğumuzr 
kabul ediyoruz, öbür taraftan, hukuk nizamı
nın getirmiş bulunduğu müeyyideleri kabul et
mekte tereddüt gösteriyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Danıştay'da^ 
bir karar çıktı. Bu karar infaz edilmelidir 
Danıştay'ın hükümlerine saygılıyız, öylerlir 
Ama, bir Hükümet tasavvur ediniz veyahn' 
bir idare tasavvur ediniz, bir merci tasavvıv 
ediniz ki, bu kararları infaz etmedi. Ne ola 
çaktır? O zaman T. t. P. sözcüsünün ifade et 
tiği gibi, mesele muallâkta mı kalmış olacak 
tır, düğümlenmiş mi olacaktır? Hay^r. Birçol-
hukukçular, birçok değerli teşriî Meclis üyele 
leri bu meselesi düşünmüşler, taşınmışlar vr 
buna bir imkân aramışlardır. İşte Danıştay 
kararlarının sonuçları, baslığı altmda Dan7?-
tay Kanununun 95 nci maddesini aynen oku
yorum : 

«Dâva Daireleriyle, Dâva Daire^ri Kurulr 
kararları kesin ohıp, muhkem kaziyen'n bü 
tün hukukî sonuç1 aran hâsd eder. Bu karar 
lar aleyhine ancak bu kanunda yazılı kannr 
y ı l l a m a vasvurulabilir. Tam yargı dâva^ar 
hakkmda, Danıştay'dan çıkan ilâmlar gene'' 
hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. Da 
nıştay ilâmlarını i cap^nna göre, eylem v e y 
işlem tesis etmiyen idare aleyhine Danıstay'dr 
maddi ve mânevi tazminat dâvası açılabilir.» 

Binaena^yh, bu hüküm vaz'edilmistir, mi' 
eyyidesi budur. Müeyyidesi kanunda, hukuk 
ta mevcudolan her hangi bir husus için yer ' 

baştan müeyyide aramak lüzumu ve zaruret' 
yoktur, buna mahal olmamışta. Kaldı 'ki, br 
maddenin müzakereleri sıras-nda o zaman ka
nun sözcüsü bulunan değerli arkadaşımız Sab-
ri Vardarlı, aynen şöyle söylüyor : 

«Binaenaleyh, burada ne yapmak lâzımdır? 
Bir tek çare mevcuttur, idarenin bunları infaz 
etmemesi neticesinde dolacak taznrnat hakkı. 
Hukukun umumi prens'pleri bizi sadece buraya 
götürüyor. Aksi takdirde, ilâmı eline alan şahsın 
idareye dahi gitmeden doğrudan doğruya infa

za kıyam eder bir şekilde hareket etmesi. !tak-
Tirinde, doğacak zararlar namütenahiye müncer 
olur. Son fıkradaki, yani maddi ve mânevi taz
minattan sorumluluk olmak keyfiyetindeki fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Yalnız biz di
yoruz ki, bu zaten var, ilâvesinden bir fayda mel
huz değil, ama ilâvesi lâzım » De mek ki, bu l£a-
nun görüşülürken bu meseleler uzun, uzun Yük
sek Meclisinizde tartışılmış, bunun çaresi de bu
lunmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz cümlemize 
başlarken, Hükümet olarak her hangi bir mura
kabeden kaçınmadığımızı, ama Anayasa hüküm-
'erinin her haliyle ayakta kalması hususunda ka
rarlı olduğumuzu arz etmiştim. Şimdi, Anaya-
;amızm bir de 31 nci maddesi vardır. Burada, 
'ıak aramadan bahseder. Herkes meşru bütün 
/asıta ve yollardan faydalanmak ve yargı mer
cileri önünde davacı veya dâvâlı olarak iddia ve 
••avunma hakkına sahiptir. , Görülüyor ki, sev
gili arkadaşlarım, burada savunma ile iddia ay-
ı ı teminat ve hürriyetin birer tecelli yeri olarak 
'cabul edilmiştir. Ve idare de hiç şüphesiz, her-
'ces kadar kendi haklarını savunma hürriyetine 
uhiptir. idare, her hangi bir dâva karşısında, 
neşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak 
.uretiyle, kendini savunma hakkını haizdir. 1da-
•e, âmme. hizmetinin gerektirdiği memur değiş
tirmelerini yapmaz veya aleyhine açılan bir da
rada kanunun verdiği savunma haklarını kullan-
ııaz ise, işte o zaman mesul olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biran için bu 
gensorunun kabul edildiğini ve Hükümet aley
hindeki bu görüşmelerin başladığını kabul ede-
"ım. Bundan başka, gensoru görüşmeleri sonun
la, Millet Meclisince Hükümet güvensizlik izhar 
edildiğini de kabul edelim biran için. Ne ola-
•aktır? Bir taraftan dâva devam ediyor. Danış-
'ayda dâva devam ediyor. Henüz yargı mercii 
'tarar vermeden önce, dâvâlı idare Yasama Mec
lisince mahkûm edilmiş olacağı cihetle, Millet 
Meclisinin kararı olacağı cihetle, tabiî bu Danış
maya tesire edecektir. Peki, bunun aksi olarak, 
Millet Meclisinin kararı günven şeklinde tecelli 
öderse, bu da yargı nezdinde davacı aleyh'nde bir 
tesir icra eylemiş olacaktır. Soru hakkındaki 
39 ncu madde ile, Anayasanın 132 nci maddesi
nin bahis konusu hükmü tearuz etmektedir. Gen
i n i hakkındaki hüküm genel ve gerektirici bir 
hükümdür. Yani, umumi olarak gensorunun na-
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Q1] jrorıinnnü-m t»? in u^ İçmektedir. Buna muka
bil, 132 ııci maddenin, görülmekte bulunan dâ
valar hakkındaki hükmü tamamen özel ve yasak
layıcı bir hükümdür, özel hükümlerin genel hü
kümleri takyidedeceği bilinen bir hukuk kuralı 
olduğu gibi, yasaklayıcı hükümlerin gerektiriri 
hükümlere takdim edilmesi de yine bir hukuk 
kaidesidir. Binaenaleyh, hâdisemizde tamamen 
bir hâli hususi olan, görülmekte bulunan" dâva
lar hakkında yasama meclisinde görüşme yapılıp 
yapılmıy a cağını tâyin ederken, her iki hukuk ku
ralının karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu iti
barla, yasaklayıcı hüküm olan, Anayasanın 
132 nci maddesi hükmünü, her şeyden önce na
zarı takdire almak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasanın 
132 nci maddesi aynen şu hükmü ihtiva etmekte
dir: 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılma siyle il
gili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya her 
hangi bir beyanda bulunulamaz.» 

Şimdi, bir taraftan mahkemelerin kararları
nın hiçbir organ, hiçbir makam, hiçbir merci ta
rafından geri bıraktırılamıyacağı, geciktirilemi-
yeceği hükmü var. Öbür paraftan da, görülmek
te olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerinde 
her hangi bir konuşma yapılamıyacağma dair sa
rih hüküm mevcut. Biz eğer, Anayasanın 132 nci 
maddesinin biraz önce okuduğum fıkrasını gör-
memezlikten gelseydik, tasarruflarımızın doğru
luğunu bidayetinden sonuna kadar yüksek huzu
runuzda ispat edebilmekten âdeta haz duyardık. 
Gerçekten, bu işlemlerde prensip itibariyle siya
si sorumluluk mevcut mudur? Yoksa, Mart 1964 

tarihli Anayasa Mahkemesi kararında açıklandı
ğı gibi, sadece malî sorumluluk mu mevcuttur? 
Yürütmenin durdurulması kararı nedir? İptal 
kararı nedir? Gibi hususları burada müzakere 
etmeyi imkânsız bulmaktayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada bahis ko
nusu edilen bir Yüksek Anayasa Mahkemesi ka
rarı vardır. Aynen şöyle diyor : 

«İdare hukukunun ilkelerine göre, idari eylem 
ve işlemler dolay isiyle kişinin uğrayacağı zarar
ların ancak para ile tazmin edilmesi gerekli olup, 
uğranılan zararın aynen giderilmesi ve eski ha
lin getirilmesi söz konusu değildir. İptal karar
lan kendiliğinden eski hali geri getirecek bir hu

kukî sonuç doğurmaz. İdare kamu hizmetinin ge
reklerini göz önüne alarak, iptal kararının ışığı 
altında hakkaniyet esaslarına göre yeni bir ka
rar vermek zorundadır. Bu bakımdan, yürütme
nin durdurulmasının yasaklanmasını aynen taz
minin istenenıiyeceği düşüncesi ile, hak arama 
hürriyetine aykırı saymak mümkün değildir.» 

Bu, Anayasa Mahkemesinin kararı. 
Kaldı ki, Anayasanın 114 ncü maddesinin 

3 ncü fıkrasında; «İdarenin kendi eylem ve iş
lemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü ol
duğu,» belirtilmiş ve idareye ancak, malî bir 
sorumluluk yüklenebileceği ilkesi açıklanmış bu
lunmaktadır. Nitekim, Temsilciler Meclisi Ana
yasa Komisyonunun raporunda, bu madde açık
lanırken, idarenin malî sorumluluğu esasının ko
nulmuş olduğu belirtilmesi de bunu göstermekte
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; böyle bir Anaya
sa Mahkemesi karan vardır. Daha önce, değerli 
arkadaşım Ulaştırma Bakanı burada bunu izah 
etmişlerdi. Buna karşı çıkan, muhalefete mensup 
değerli sözcü arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi
nin bu kararının o hâdiseye münhasır olduğunu, 
binaenaleyh bu hâdise ile bir ilgisi olmadığını ifa
de etmişlerdi. Gerçekten durum böyle midir, 
değil midir? Bunu anlıyabilmek için de, yine Ana
yasa hudutları içinde kalarak, nasıl Anayasanın 
132 tnci maddesinde, mahkeme kararları savsak-
lanamaz, hükmü varsa, yine Anayasanın 152 nci 
maddesinin son fıkrası vardır. 152 nci madde
nin son fıkrası da şudur: «Anayasa Mahkemesi 
kararları "Resmî Gazetede hemen yayınlanır ve 
Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar.» Şimdi... (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) Anayasanın bu hükmü muvace
hesinde bu karar, idari bir işlem dolayısiyle ve
rilmiş bir karardır, binaenaleyh bunu emsal ola
rak gösteremezsiniz, denemez. Nasıl ki, 132 nci 
maddenin mahkemelerin kararlarının infaz edil
memekten dolayı mesuliyet aramak yoluna gi
diyorsak, ayni şekilde 152 nci maddeye de say
gılı olmamız zarureti meydandadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir noktaya 
daha işaret edeceğim. Danıştaym tehiri icra 
kararları yerine getirilmedi, deniyor. Bu pa
sajı aynen okuyorum; Danıştay kararları bazan 
yerine getirilmiyor dondi, Bu kararlar yerine 
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getirilmezse ne olur? Danıştaym aldığı kara?' 
ların muhtelif kategorileri olduğu, idare huku
ku doktrininde öteden beri malûmdur. Bizde 
böyle olduğu gibi Fransa'da da böyledir. Ez
cümle Danıştaym kendisini bağlıyan kuvvetler 
ayrılığı prensibinin dışına çıkmaması iktiza 
eder. Meselâ, tehiri icra kararları, hangi ka
rarların tehiri mümkünse maddeten, tehiri icra 
kararının bunlar için alınacağı şüphesizdir Ma
ili inhidam bir binanın yıkılması için belediye 
karar almıştır. Muayyen itiraz süreleri vardır. 
İtiraz •süreleri içinde tehiri icra kararı almak 
maddeten mümkündür. Ama, bir Bakanlık em
rine almayı tasavvur edin. Bir emekliye sevk 
muamelesi tebliğ ile veya yerine göre Resmî Ga
zetede intişarla zaten icra olunur. Tehir etmek 
denek, icra olunmuş iken neyi tehir ediyorsu
nuz? Tehir etmek demek, o zaman .Danıştaym 
İçendi kendisini icrai bir karar alan bir makam 
sayması demektir ki, buna da imkân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu cümle bana 
ait değildir. Bu cümle, Sayın Coşkun Kırca'nm 
2'î: . 9 . löG'j tarihinde.. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 141 nci Birleşim ve 
birinci oturum undaki cümleleridir. 

•Şimdi-'muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 
hükümlerini ve maddelerini tam ve bütün ma
rnda almak lâzımgelir. Cümlenin bir kısmını 
alıp, bir krmvMiı almamak olmaz. Bildiğiniz gibi. 
meselelerin inerinde gerçekten, gerçek manisiy
le durmak 1 .âzı m gelir. 

Sayın arkadaşlarım bunun bir siyasi oh?1 Kik 
f-'.iyo!i maksadiyle verilmediğini iddia ettiler. 
Bir. de böyle olmasını temenni ederdik. Fakpt. 
maalesef durumun böyle olmadığı Seçim Ka
nunu müzakerelerinin bugüne kadar gelen saf 
bası ile de meydanda bulunmaktadır. Bir, is
teriz ki, gerçi obstrüksiyon muhalefet partile
rinin haklarıdır, bunda kimsenin bir itirazı yok
tur. Ama obstrüksiyonun, bir taraftan kanun 
bükümlerinin yani. Meclisin yasama vazifesinin 
dahi ifasına imkân verecek bir şekilde, yürümer-i 
zaruretine de işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşım, biz kendi grupumuzda. 
böyle bir Danıştay kararını infaz etmiyen arka
daşımız hakkında bir gensoru önergesi vedik 
dedi İm''. Doğrudur, hakikaten böyle bir- gen 
soru önergesi vermişlerdi, ama gruplarada veri 
len gensoru önergesinin müeyyidesinin ne oklu

ğunu ben bilmiyorum. Malûm olduğu üzere, 
kol "kırılır, yen içinde kalır. 

TURHAN FEYZİÖ&LU (Kayseri) — Ba
kan değişir, tüzüğünüzde yazılıdır, okuyun.., 

DEVLET BAKANI CİHAT B1LGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bizim kanaatimiz şudur; bir taraftan Danıştay-
da birtakım dâvalar mevcuttur, cereyan etmek 
tedir. Burada müspet veya menfî yönde verece
ğimiz karar Danıştayda bir bakıma idarenin 
menfî olduğu takdirde, müspet olduğu takdir
de Danıştayda dâvası bulunan ilgili vatandaşım 
hakkına tesir eder mahiyettedir. Bu bakım
dan, böyle bir gensoru önergesinin kabulünü 
biz Anayasaya aykırı bulmaktayız. Diğer ta
raftan, demin de arz ettiğim gibi, Sayın Faruk 
Önder arkadaşımızın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, Meclis soruşturması açılmasına dair 
bir takriri vardır. Binaenaleyh, Hükümetin her 
hangi bir tasarrufundan dolayı ayrı ayrı sebep
lerle, ayn ayrı yerlerde, ayrı ayrı müzakerelerin 
yapılması ayrı ayrı mesuliyeti cihetine gidilmesi 
de kanunen mümkün değildir. Bu bakımdan. 
biz yapılmış olan muamelelerin doğru olduğuna 
ve Hükümetin de tasarruflarının Anayasayı şu 
veya bu şekilde uzak veya en ufak bir şekilde 
ihlâl eder mahiyette bulunmadığına, esasen bir 
defa daha.ifade ettiğim gibi, Anayasayı ihlâl 
sözünün sık sık konuşulmuş olmasının bizzat 
Anayasaya duyulması lâzımgelen saygı duygu 
sunu ortadan kaldırır mahiyette bulunduğun
dan ben böyle bir cümlenin söylenmesinin de 
yüzde yüz karşısında bulunmaktayım. Bu se
beplerle 132 nci maddeye göre, Anayasanın 
132 nci maddesine göre, böyle bir gensoru açıl
ması hukukan mümkün görülmemektedir. Yok
sa Hükümetiniz her hangi bir gensorudan her 
hangi bir murakabeden kaçmak iddiasında de 
ğildir, kaçmak durumunda değildir. Biz her 
günümüzün, hayatımızın her saatinin ve her sa
niyesinin hesabını alnımızın açıklığiyle vermeye 
hazır olan insanlarız. (A. P. sıralarından «bra
vo sesleri» alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bu hu
sustaki görüşleri hukuk kuralları içinde bun
dan ibaret kalmıştır. Ve bu şartlar, bu mâni 
hükümler olmamış olsaydı, böyle bir gensoru 
açılmasını yürekten arzu ettiğimizi ve bundan 
kaçmamış plduğumuzu ifade etmek suretiyle 
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kepinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar, «bravo sesleri») 

BAŞKAN — Efendim gündemin birinci mad
desinde yer alan ve Danıştay kararlarının uy
gulanmaması ile ilgili gensoru açılmasını istiyen 
önerge üzerinde Anayasanın 89 ncu maddesi gc 
reğince gerekli müzakereler tamamlanmıştır. 

Şimdi, bu önergeyi oylarınıza sunacağım... 
TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Açık 

oy talebimiz vardır... 
BAŞKAN — Açık oy kabil değil Sayın Fey 

zioğlu. 
TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Ka

bil değilse usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim 15 imzalı önergede 
«Gensorunun gündeme alınmasının açık oyla 
maya tabi tutulmasını talebederiz.» denilmekte
dir. 

Açık oylama şu bakımdan kabil değildir. 
Gensoru önergelerinin oylamasında içtüzüğün 
157 nei^ttârçîdesini ve mütaakip maddelerini ta-
kibedryortfz; Nitekim genel görüşme ile ilgili 
hususlarda da 170 ve mütaakip maddeleri tat 
bik ediyoruz. Her iki madde de oylamanın işari 
oyla yapılacağını âmirdir. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Bu 
mevzuda söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bııvurunuz, bu mevzu tavazzuh 
etsin. Başkanlığın kanaati budur. 

TURHAN FEYZIOÖLU (Kayseri) — Sa 
ym Başkan, sayın arkadaşlarım. 

İçtüzüğün 157 nci maddesinin ikinci fıkra 
smda işari reyden bahsedildiği doğrudur. Bu 
fıkrayı okuyacağım. Bu fıkra, buörün yürür
lükte olan Anayasamızla değişmiş olan bir fık
radır. «Bu takrir Heyeti' Umumiyede okunduk
ta sonra kabul veya reddi hakkında müzakere-
siz işari reye müracaat olunur.» Müzakere-
siz işari rey usulü eski Anayasamızın herhangi bir 
maddesinde gensorudan bahsedilmediği için, 
eski içtüzükte var idi. O zamanki müessese şu 
idi. O zaman herhangibir gensoru önergesi ve
rildiğinde, gensoru önergesi okunur, ne Hükü
metin, ne grupların, ne önerge sahibinin, kim
senin tek kelime söylemesine izin verilmez ve 
önerge açık oya da konamaz, işari oyla halle
dilirdi. Fakat bu sistemin, gerek Meclislerin 
siyasi ön kararlarla gensoru önergeleri gibi bir 
sonuç doğurması, gerekşç konu konuşulama-

dan, anlaşılamadan, umumi efkâra neyin red
dedildiği ve neyin kabul edildiği anlatılmadan 
oylama yapılmasının mahsurları görüldüğünden, 
Anayasamızın 89 ncu maddesi yeni bir usul ge
tirmiştir. Bu yeni usul ortaya Anayasa ile 
konduktan sonra, içtüzüğün açıkça değişmiş 
olduğuna inandığım bir fıkrasına istinaden iş
lem yapılması doğru olmıyacaktır. Çünkü 
Anayasamız, eski içtüzüğün yürürlüğüne dair 
bir hüküm sevktemiştir ama, açıkça içtüzü
ğün mevcut Anayasa, yeni Anayasaya aykırı 
olmıyan hükümlerinin uygulanmıya devam 
edeceğini de belirtmiştir. Eski içtüzüğün aynen 
yürürlükte olduğunu söylememiş, Anayasa
mızın geçici maddesi, yeni içtüzük yapılın
caya kadar eski içtüzüğün Anayasaya aykırı 
olmıyan hükümlerinin uygulanacağı anlayışı 
ile yapılmıştır. Bu husus zabıtlarda vardır, 
belirtilmiştir nitekim. Yalnız bu konuda değil, 

pek çok başka konuda içtüzüğün sarih hü
kümleri ile, tatbikatımız Anayasadan ilham 
aldığı zaman çatışmaktadır. Anayasa, içtü
zükten önde gelen bir hukuk kaynağı olduğu 
için, Anayasa hükmü uygulanmaktadır. Bilmi
yorum, bir fıkranın nrüzakeresiz kısmını uy
gulamadığımıza göre, müzakeresiz işari rey 
diye, ifade edilen bir oylama tarzının, müzake
resiz kısmını uygulamadığımıza göre, işari rey 
kısmının, uygulanmasına imkân var mıdır? 
Bu hususu Sayın Başkanın takdirlerine bir de-
fn daha arzedilmek için söz almış bulunuyorum. 
Yeni bir emsal teşekkül edecektir. Bundan son
ra, hep bu yolda bugün vereceğimiz karara veya 
Başkanın şimdi tefhim edeceği Başkanlık görü
şüne göre işlem yapacaktır. Yanlış bir yola gi-
rilmemssinde fayda vardır sanıyorum. 

Neden açık oy yapılamasın? Her üyenin 
müspet veya menfi veya çekimser rey verdiğini 
belli eden bir oylama tarzıdır açık oy. Genso
ru konusunda 'grup kararları da alınabilir. 
Gensoru konusunda bir grup efkârı umumiye 
önünde, biz grup olarak bütünümüzle bunun 
yanındayız, bütünümüzle bunun karşısındayız, 
tarzında kararlar da verebilir. Bunda bir en
gel olduğunu sanmıyorum. Mesele başka oyla
malarda olduğu gibi, açık oy yapılmasına mü
saittir, inancındayım. Eski içtüzükteki endişe
ler, bambaşka endişelerden doğmuş idi. Yeni 
Anayasamız başka bir hal tarzı getirmiş oldu-

— 170 — 



M. Meclisi B : 01 14 . 3 . 1966 O : 1 

ğuna göre, Saym Başkanlığın kesin bir yasak 
olmadığına göre Anayasada, bu yola gitmeme
sini rica edeceğim. Çünkü, Anayasamızın 89 ncu 
maddesi pekâlâ müzakere usulünü tarif ettiği 
zaman, eğer eski içtüzüğün mutlaka işari oya 
başvurulur, hükmünü de korumak isteseydi, 
oylamanın yapılışına ait 89 ncu maddede bir 
sarahat tâyin ederdi. Ne söylüyor; ilk birle
şimde görüşülür, bu görüşmede şunlar şunlar 
konuşabilir ve neticede oylamaya gidilir ve 
gündeme alma kararı verilirse, bununla birlik
te gensorunun görüşülme günü de belli edi
lir diyor. Burada, açık oyu meneden bir hü
küm bulunduğunu sanmıyorum ve eski içtüzü
ğün bu fıkrasının da bu hâdisede tatbik edil
mesinin doğru bir emsal yaratmıyacağı inan
cındayım. Takdir elbette Yüce Meclisindir ve
ya Sayın Başkan oylamadan bu mevzuu şahsi 
görüşleriyle halletmek kanaatinde iseler, tak
dir Saym Başkanındır. Ben sadece, yanlış bir 
yola girilmemesi için, bu konudaki şahsi ka
naatimi arz etmek istedim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Siz takririn aleyhinde mi efen
dim? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) 
— Efendim Divan sunuşunun lehinde. Divanın 
ifade ettiği hususun lehinde... Takrirân aleyhin
de. 

BAŞKAN — Buyurun, takririn aleyhinde. 
SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Turhan Fey-
zioğlu'nun ifade ettiği, hakikaten mer'i İçtü
züğümüzün Anayasanın çatışan hükümlerinin 
tatbik edilemiyeceği hususu, doğrudur. Ama, 
bu doğruluk kaziyesinden hareket ederken ne
ticeye yanlış yoldan vusul etmek istediler. Fa
kat sözlerinin sonunda bu noktayı da idrak 
ederek işi takdire bırakmakla yetindiler. Şöy
le ki; dediler ki, «Bir maddenin bir fıkrasının 
İptali halinde diğer ikinci fıkranın iptal edi
lip edilemiyeceği hususunun Meclisin veya Ri
yaset Divanının takdirine bırakılması lâzım -
gelir.» Şimdi aziz arkadaşlarım, Sayın Feyzi-
oğlu'nun da ifade ettiği gibi, Anayasanın 89 ncu 
maddesi, hakikaten İçtüzüğümüzün 157 nci 
maddesindeki, müzakeresiz işari oyla neticenin 
halline mânidir. Zira ifade ettiler, dediler ki, 
Meclis neyi niçin reddetmiştir, neyi niçin ka
bul etmiştir? Bu müzakeresiz olduğu için bili-
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nememiş. İşte bu hatalı yolu veya bu mahzuru 
bertaraf etmek için de, Anayasanın 89 ncu 
maddesi, tutmuş demiş ki, bu gibi ahvalde tak? 
rir sahibi ve gruplar adına birer kişi ve neti
ce itibariyle Hükümet konuşur, mesele oyla
nır, demiş. Eğer deseydi ki, oylama açık oy
lama ile yapılır veya deseydi ki, şu veya bu şe
kilde yapılır. O zaman, Turhan Feyzioğlu'nua 
iddia ettiği gibi, oylamanın şeklini de Anaya
sa olarak tâyin ve tesbit ettiği kanısına vara
bilirdik. Ama oylanır, demiş. Yani oylamanın 
şeklini nereye bırakmış? Meclisi tanzim edfeiı 
ve yürüten içtüzüğe bırakmıştır. Şu halde "bu 
bırakılan hüküm hangisidir? Müzakeresiz kıs
mını iptal eden ve fakat sonundaki oylama 
şeklini tâyin ve tesbit eden 157 nci maddenin 
2 nci fıkrasındaki hükümdür. O da işari oy
dur. Binaenaleyh, mesele üzerinde daha fazla 
tereddüde lüzum yoktur kanısındayım. Riyaset 
Divanının tutumu ve davranışı yerindedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, söz istemiş
tiniz, ısrar ediyor musunuz?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Takririn lehinde, buyurun Sa
ym Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, yeni Anayasa ile tek parti devrinde 
yapılmış ve tek Meclis sistemine göre, - iki Mec
lis sistemine göre değil, tek Meclis sistemine 
göre- hazırlanmış bir İçtüzüğün hükümleri 
karşılaşmaktadır. Anayasamızın 89 ncu madde
si; gensoru müessesesini bir millî Anayasa hük
mü olarak meydana getirmektedir. Yani, ken
di millî Parlâmento tarihimizden elde edilen 
bir netice olarak teferruatiyle buraya koymuş
tur. Şimdi eski içtüzükte, müzakeresiz işari 
rey, tek Meclis sistemi içerisinde düşünülmüş 
bir sistemdir. Ama, bugün bu Anayasanın koy
duğu esaslar içinde açık oyun olması, işin ehem
miyetine göre, işin ehemmiyetinden dolayı, ba
kanların mesuliyetini icabettirdiği bir sırada, 
kimin nasıl bir rey verdiğini tesbit etmesi ba
kımından zaruridir. Binaenaleyh, İçtüzüğün o 
hükmünü burada demokratik olarak tatbike 
imkân yoktur ve buna da emsal vardır. Geçen
lerde Millî Eğitim Bakanı hakkında istenilen 
aynı konudaki hususta da açık oy yapılmıştır, 
saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Bağcııoğlu, siz takririn 
aleyhinde, buyurun efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, gayet kısa bir mâruzâtta bu
lunmak için huzurunuza çıkmış bulunmakta
yım. Bu müzakerelerin sonunda muhakkak işa-
ri oyla mesele halledilir. Açık oya gidilemez. 
Arkadaşlarımıa izah ettiler. İçtüzüğün 157 noi 
maddesindeki müzakeremiz kelimesini 89 nen 
madde tadil ederek ortadan kaldırmıştır. Ama 
açık oy kelimesini tadil etmemiştir, değiştir
memiştir. Anayasanın muvakkat 3 ncü madde
si gereğince mer'i bulunan içtüzüğün 157 nci 
maddesindeki açık oya vâz etme keyfiyeti 
Anayasada tâyin ve tesbit olunan 89 ucu mad
dedeki prosedür de değiştirilmediğine, açık oy 
ile bu mesele halledilir şeklinde hüküm getiril
memiş olduğuna göre İçtüzüğün mer'i bulunan 
ve Anayasa ile degiştirilnıiyen hükmüne ria
yet mecburidir. Bu bir, Kaldı ki, muhterem ar
kadaşlar, Cumhuriyet Benatosu İçtüzüğünde, 
ifade ettiğim bu fikre muvazi maddeler ted
vin edilmiş bulunmaktadır. Yine kaldı ki, he
nüz müzakeresini yapmadığımız, Anayasa Ko
misyonunca kabul edilmiş bulunan, Yüce Mea
lisin çalışmalarını tanzim eden İçtüzükte de es
ki İçtüzüğün 157 nci maddesine muvazi şekil
de gensoru önergeleri müzakereleri sonunda, 
bir karara varmak için bu meselenin işari oy
la halledileceği hususu derpiş edildiğinden, Sa
yın Turlhan Feyzioğlu'nun söylemiş bulundu
ğu mesele doğru değildir. Yani şimdi bir açık 
oya başvurmaya kanun, içtüzük ve Anayasa 
muvacehesinde imkân yoktur. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usu-
lî müzakereye dair hükümleri Anayasada de
ğil, içtüzükte buluyoruz. İçtüzüğün 157 nci 
maddesi, istihzahtan bugünkü kullandığımız 
deyimle gensorudan bahsetmektedir. Genso
ru görüşmelerinin sonunda işari oya müracaat 
edileceğini âmirdir. Anayasa içtüzükten son
ra yapılmıştır ve 89 ncu madde, gensoru gö
rüşmeleri için bâzı hükümler getirmiştir. 
Eyer, kanun vâzıı, gensoru görüşmelerinde 
açık -oya müracaat edilmesini isteseydi, ona 
göre Anayasada hüküm vazederdi. Bu da ya
pıl aıami'ştır. Binaenaleyh, gerek içtüzüğün 157 
nci, gerekse içtüzüğün 136 neı maddesi gerc-
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ğince, gensoru görüşmesinin işari oyla halledi-
lobilmesi lâzımdır. 4 gün evvel, 5 gün evvel bu
nun aksine bir tatbikat yapılmışsa benim ka
naatimce tatbikat yanlıştır. Bunun vebali de 
bendenize aittir. (Bravo sesleri). 

Şimdi bu itibarla, Sayın Feyzloğîu ve arka
daşlarının verdiği açık oy önergesini okut
tum. Ama oyunuza sunnuyaeağım. Çünkü du
rum (bir tereddüdü mucibolmıyacak kadar sa- . 
rihtir. İçtüzük hükümleri muvacehesinde • açık 
oylamaya gidemeyiz. 

Şimdi, gensoru önergesini işari oylarınıza 
sunuyorum... Gensorunun gündeme alınması
nı kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, öner
ge reddedilmiştir. 

4. — Adalet Bakam Hasan Dinç-er'in,. T. B. 
M. 31. üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hü
kümler hakkındaki kanun tasarısının öncelik
le görüşülmesine dair önergeni. 

BAŞKAN — Erendim, gündemin d;ğer 
maddelerine geçmeden önce halletmemiz lâzım-
gelen bir husus vardır. Adalet Bakanı Saym 
Hasan Dinçcr bir önerge veriyor.. 

TURHAN FEYZİÖCİLÜ (Kayseri) — Müm-
j kün değil. 

BAŞKAN — Efendim daha mündoreeatı-
I nı bilmiyorsunuz. Nasıl mümkün değil? (Gü

lüşmeler). 
TUR/HAN FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Bil

miyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

.Sayın Başkanlığa 
T. B. M. M. üyelerinin seçimlerinde uygu

lanacak hükümler hakkındaki kanun tasa
rısının gündemin sunuşları kısmında yer alan 
ve sadece bilgiye sunulmakla iktifa edilen 
hususlar ile, gensoru önergeleriyle ilgili hu
suslar dışında gündeme giren ve girecek olan 
tekmil konulardan öne alınarak müzakere 
edilmesini saygı ile rica ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçe r 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu bir usu! 
meselesidir. Size de söz vereceğim, Yalnız Sa
yın Hasan Dinçer'den bir has uyun tavzihini 
istinham edeceğim. Siz bu takririnizi verdiğl-

| niz- zaman bugünkü gündemin Başkanlık Di-
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vanmın sunuşları kısmının 23 ncü maddesin
de yer alan Bayın Osman Bölükbaşı'nm, bu 
gün meri olan kanunlarla seçimlerin yeni
lenmesi hakkındaki önergesi henüz gündeme 
girmemişti. Binaenaleyh, siz, sadece bilgi ver
meye inhisar eden ve bir de genel görüşme ve 
gensoruların gündemde kalmasını, fakat di
ğer maddelere Secim Kanununun takaddüm 
etmesini istiyorsunuz. Eğer bu takririniz şim
di kaıbul edilirse, Sayın Osman Bölükbaşı'nm 
önergesinin de görüşülememesi gibi bir du
rum hâsıl olacak. Hallbuki arz ettiğim gibi, Sar 
ym Osman Bölükbaşı'nm önengesi, bugünkü 
mer'i olan secim kanunları ile seçim kanunun 
yenilenmesini istiyor. Binaenaleyh, • kaıbul edi
lir veya, edilmez başka mesele.. Ama usulî dai
resinde hareket etmemiz mevzuu bahistir. Bi
naenaleyh, acaba, bu takririnize bir ilâve ya
parak, Sayın Osman Bölükbaşı'nm bu mevzu
da verdiği önergenin de görüşülebilmesini 
mümkün görür müsünüz? Yoksa takriririnde 
is^ar ediyor musunuz? Ben sadece ıttılaınıza 
arz ediyorum. 

ADALT BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Takririnizde ısrar ediyorsu
nuz. 

COŞKUN KlltOA (İstanbul) — Oylanamı-
yacağı hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN. — Aleyhinde söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Kırca, (Gürültüler) efendim, 
yazılı talep Sayın Kırca'nm talebi, önümde du
ruyor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, Say m Adalet Bakanının ver
miş oldukları önerge, bir takdim en müzakere öner
gesidir. Takdimen müzakere, bir kanun tasarısı 
veya teklifi müzakere edilirken, bir kere oya ko
nup bu husus tâyin edilmesi gereken meselelerden 
bir tanesidir. Mevzuubahs seçim kanunu tasarısı 
hakkında, Geçici Komisyon esasen takdimen mü
zakereyi istemiştir. Geçici Komisyon esasen tak
dimen müzakereyi istemiştir, takdimen müzakere 
oylanmıştır ve takdimen müzakere halen cereyan 
etmektedir. Takdimen müzakerenin müeyyidesi, 
şayet sunuşlardan önceye alınmak dahi olsa idi, 
takdimen müzakere önergesinin oylanmış bulun
duğu celsede Riyaset Makamında bulunan Sayın 
Bozbeyli o şekilde hareket ederlerdi. Bu şekilde 

hareket etmemişlerdir. Seçim Kanunu tasarısı
nı öncelikle görüşülmesi gereken yani bugünkü 
Dahilî Nizamnamenin tabiriyle, takdimen müza
keresi gereken tasarı ve teklifler kısmına almış
lardır. Kaldı ki, Sayın Hasan Dinçcr'in öner
gesi, biraz evvel Sayın Başkanımızın da belirtti
ği gibi, Meclisimizin daha önce karar vermesi ge
reken bir husus hakkında, karar vermesi imkânı
nı kaldırmayı istihdaf eden bir önergedir. Bir me
selede usule mütaallik bir önergeyi kabul ettirmek 
voliyle, bir konunun esasını görüştürtmemeye 
İmkân ve ihtimal tasavvur edilemez. Nihayet bir 
".onuncu nokta, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Hasan Dinçer'in önergesi sadece ıttılaa sunula
cak olan sunuşlarla, gensoru önergelerini istisna 
etmişler, seçim kanunu tasarısının görüşülmesin
de. Bizim bilebildiğimiz kadarı, geçen dönemde 
bir Başkanlık Divanı kararının Genel Kuralca 
kabul edilmesi ile teessüs eden bir teamülî hukuk 
kaidesi gereğince, genel görüşme önergeleri de 
kıyasen Anayasanın 89 ncu maddesindeki prose
düre tabi tutulur. Henüz yeni İçtüzüğümüz mev
cut bulunamadığı için, Anayasada yer alan genel 
görüşme müessesesini teamülî hukukla, teamüli 
İetiüzük hukuk kaideleri ile tanzim etmek gerek
tiği için, böyle bir umumi kaide alınmıştır. Bu
gün alınmış, daha önce alınmış böyle bir umu
mi kaideyi muayyen bir kanun müzakeresi hak
kında verilmiş ve ikinci defa usulüne aykırı ola
rak verilmiş bir öncelik önergesi ile ortadan kal
dırmaya imkân yoktur. Binaenaleyh, şayet bu 
önerge oylanaeaksa ki, oylanmasına imkân yok
tur, evvelemirde genel görüşme önergelerinin 
önüne de seçim kanunu tasarısını geçirmeye 
Meclisin daha evvel kararı ile, aynı ile kabul et
miş olduğu teamüli İçtüzük hukuk kaideleri im
kân vermemektedir. Nihayet arkadaşlarım, C. II. 
Partisi Grupu olarak, mütaaddit defalar bu kür
süden ifade ettiğimiz ve son defa Meclisin ara 
vermesinden iki gün evvel Muhterem Riyasete ya
zılı olarak sunduğumuz bir görüşümüz vardır. Bu 
görüşü muhterem Başkanlığa bütün ehemmiyeti 
ile arz etmek mecburi)retindeyiz. Anayasamızın 
89 ncu maddesi gensoru önergelerinin verildikten 
sonraki birleşimde gündeme alınıp alınmamasının 
görüşülmesini emretmektedir. Daha önce Mec
lisin ıttılaına Genel Kurulda bu önergenin okun
ması suretiyle teessüs etmiş olan teamül Anayasa
nın sarih lâfzına aykırı bir teamüldür. Biraz ön
ce Sayın Başkanımız burada, sarahaten Anaya-
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sanın lâfzına aykırı olarak teessüs etmiş olan bir 
teamül bizi, Riyaıeti bağlamaz buyurdu1 ar. Avnı 
kaidenin burada da tatbiki iktiza eder. Eğer Ana
yasaya hürmetkar olacaksak, bugün verildikle
rinden itibaren çok zaman geçmiş bulunan, ge
nel görüşme ve gensoru önergelerinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunun görüşiilmes"ne de
vam etmek iktiza eder. Anayasanın 89 ncu mad
desinin sarih emri budur. Meclisin kararı ile ka
bul edilmiş olan teamül i kaideler gereğince ge
nel görüşmeler hakkkmda uygulanması gereken 
usul de budur. Bunun dışında Anayasanın sarih 
lâfzına aykırı olan emsal hiçbir suretle ihticaca 
sâl'h emsal olamaz. Muhterem arkadaşlarım, bu 
ölçüde Anayasada-yer alan esasları ortadan kal
dırarak, bu ölçüde vaktiyle bir öncolik önergesi 
oylandığı halde, bu öncolik önergesi halen tatbik 
edilmekte bulunduğu halde bir ikinci öncelik öner
gesini oylamaya alışmak gibi bâtıl yollara gidil
mesi aslında eğer muayyen bir kanun tasarısını, 
seçim kanunu tasarısını İçtüzük kaideleri ve on
dan da itetün olan Anavasa kuralları gereğince 
görüşülmesi değil, görüşülmemesi gereken bir za
manda görüştürmeyi istihdaf ediyorsa şunu Sa
yın Hükümete hatırlatmak icabeder ki, Meclis
lerin çalışmaları İçtüzüklere ve Anayasa kural
larına ve kanunlara uygun olarak cereyan eder. 
Anayasaya, kanunlara ve İçtüzük kurallarına ay
kırı olarak yapılan bütün işlemler iptal edileb;lir 
işlemlerdir muhterem arkadaşlarım. Meclisin ka
rarlarını mümkün mertebe Anayasaya, kanunla
ra, tüzüklere uygun tutmakla vazifeli olan Sa
yın Başkanlığın bu önergeyi oylamamasmı ve bun
dan sonra derhal gündemin Başkanlık sunuşla
rında mcvcudolan genel görüşme ve gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp alınmamasının müzake
resine geçmesini C. H. P. Partisi Grupu adına -
istirham ediyoruz, efendim. (C. II. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz de mi aleyhte 
konuşacaksınız? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhte. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Ben 

do aleyhte konuşacağım. Lehte konuşacak varsa 
ondan sonra konulabilirim. 

BAŞKAN — Lehte kimse söz istemiyor. 
Aleyhte buyurun efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurunuzu çok 
önemli bir usul meselesi hakkında işgal etmeye 

mecbur kaldığımdan özür dilerim. Fakat bu o ka
dar önemli ki, kanun yaparsak yapacağımız kanu
nun hukukî değerine, işlem yaparsak yapacağı
mın işlemlerin hukukî değerine tesir edecek ölçü
de önemli bir usul dönemecine gelmiş bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, elimizde bir gündem vardır ve 
Meclisler gündemlerine göre çalışırlar, bu gün
demde gensoru önergesi vardır, genel görüşme 
önergesi vardır ve Anayasanın sarih bir hükmü 
vardır, gensoru önergeleri ve onlara kıyasen ge
nel görüşme önergeleri, vcriliş"ni takibeden gün
de görüşülür, diyor. Vcriliş'ni takibeden birle-
ş'mde görüşülür. Madde 89 çok açık, Anava"a-
nm bu açık hükmüne rağmen, bu çok açık hük
müne rağmen bir emsal durumu teşekkül etmiş, 
biraz önce Sayın Başkan emsal kararları aykırı 
olursa Anayasaya, ben bunlara uymam, buyur
dular. Ben Sayın Başkanın bu davranışına, pren
sibinde yükrekten katılıyorum. Emsal kararı es
ki bir karar, Anayasaya aykırı, İçtüzüğe aykırı 
ise vaktiyle bir yanlışlık yapılmış diye, her Baş
kan aynı yanlışı tekrar etmeye mecbur değildir. 
Ancak birkaç gün önce bu Meclis bir başka ba
kan arkadaşımızla ilgili gensoru önergesini açık 
oylamaya tabi tuttu. Ve Anayasada bunun kar
şısında tam sarahat yok. Takdire girebilecek bir 
husus var. İşari oy olsun, olmasın dememiş. Hiç
bir şey söylememiş İçtüzükten bir hüküm çıkar
dık, bu olmaz dedik ve bu emsal yanlıştır, dedik. 
O halde öteki emsal evlcviyctle ve bin defa daha 
yanlış, Çünkü 89 ncu madde çok sarih. Mec
liste okunuşundan sonra, demiyor. Açıkça, «Veri
lişinden sonraki ilk birleşimde görüşülür.» diyor. 
Bu önergelerin her birinin verilişinden sonra bir 
değil, birkaç birleşim geçmiştir. Bâzılarının ve
rilişinden bu yana 3 - 4 birleşim geçmiştir. Bâ
zıları için iki birleşim geçmiştir. Bâzıları için 
belki bir birleşimdir. Bugün hepsi için en azın
dan ikinci birleşimdir. Anayasanın bu sarahati 
karşısında konuşulmaları lâzımdır. Vazgeçtik 
konuşulmalarından isterseniz zorlaymız okun
malarını da geriye bırakabilir misiniz? Bu öner
gelerin bu birleşimde Anayasayı bir yana bıra-
kıpta, emsale uysanız. Şimdiye kadar verilişin
den bir birleşim sonra okunmamış bir önerge var 
mı bu Meclisin tarihinde, var mı geçen dönemin 
tarihinde? Bunların verilişinden bu yana bu ka
dar zaman geçmiş. Bugün gündemde, okunma
ları lâzım. Başkanlığa okunmaları için yazılı mü-
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racaatımız da var. Araya §u anda verilmiş bir 
önerge ile bir başka sunuş giriyor, gündemde bu-
lunmıyan bir başka sunuş giriyor. Gündemde bu
lunan ve Anayasaya göre bırakınız okunmasını, 
görüşülmesi icabeder. Anayasanın sarahatine gö
re görüşülmesi icabeden önergeler okunmuyor, 
bunların okunmasına takdimen, şu anda sunuş di
ye gündemde bulunmıyan bir yeni sunuş getirili
yor ve bu oylanmak isteniyor. Bu yola gidemez-
s'niz arkadaşlarım. Bu fazla zorlamadır. Ben 
Sayın Başkandan istirham ediyorum, evvelemir
de bu önergenin okunmasını, müzakeresini tehir 
etsinler Okunacaktır, oylanacaktır, iktidar gru-
pu kabul edebilir, ama evvelâ Anayasanın hükmü
ne uygun olarak, elimizdeki gündeme uygun ola
rak, ya sarahat vardır görüştüreceğim gensoru 
ve genel görüşme Önergelerini des'nler, görüştür
sünler, ya da emsale uyacağım, okutacağım de
sinler. O halde okutsunlar. Çünkü bu ilk top-
lantımızdır. Bunların okunması ve kanaatimiz
ce görüşülmesi Anayasanın sarahatine göre başka 
sunuşlara takaddüm eder. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇBR (Kon
ya) — Okunmasın talebinde bulunmadık ki. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, okunmasına mâni bir talepte bulundunuz, 
demiyorum, Sayın Bakan. Fakat Sayın Baş
kanlığın, gündemde bulunan ve Anayasaya göre 
işlem görmesi gereken işler varken şu anda ver
diğiniz, yeni bir önergeyi, bunlara takdimen ko
nuşturmasının ve oylamasının doğru olmadığını 
Sayın Başkanın takdirlerine arz ediyorum. Bu 
itibarla gündemde yazılı olan ve yalnız bu 
birleşimde değil, birkaç birleşimden beri 
bâzıları yazılı olan hususlar halledilmeli. 
Bu bir yeni husustur, yeni bir önergedir. 
Gündemde olmıyan bir Başkanlık sunuşu olarak 
onların sonunda bir işlem görecekse görür. Bu 
birinci nokta. Bunda musırrız. Bu bakımdan bu
nun şimdi oylanmasına imkân görmüyoruz. Ev
velemirde diğer önergelerin okunmasında katî 
gündem zarureti, Anayasa zarureti, sıra zarure
ti olduğu inancındayız. Hattâ ifa ettik, yazılı 
müracaatimiz vardır Başkanlıkta, Anayasanın 
sarahatine göre bunların görüşülmesi dahi lâ
zımdır bugün. Kaldı ki, Kırca arkadaşımın be
lirttiği bir nokta, bilmem yeteri kadar dikkate 
çarptı mı? Bir kanunun müzakeresinde takdi
men müzakere bir defa oylanır. Seçim Kanunu 

için takdimen müzakere önergesi okunmadı mı? 
Okundu. Oylanmadı mı? Oylandı. Şimdi takdi
men müzakere kararı verilen bir mevzuda ayrıca 
bir daha takdimen müzakere kararı verilmek is
teniyor. Bu, şimdiye kadarki usullerimizde yok
tur. Takdimin takdimi mi? Yok böyle bir şey. 
Bir takdim kararı almışız ve bu takdim kararının 
sınırları Yüce Meclisçe karara bağlanmış. Efen
dim, Yüce Meclisçe karara bağlanmış bir husu
su tekrar karara bağlatmam diyoruz, icabında. 
Bu hususta alman takdim kararı ne ise bu tak
dim kararma uygun davranalım. 

Üçüncü nokta, Savın Bölükbaşı'nm önergesi
nin behemehal görüşülmesi lâzımgeldiği inancın
dayız. Meclisin kararına bağlanacak ve mahiye
ti itibariyle verildiği takdirde konuşulması önlen-
miyecek olan bir önergedir. Her hangi bir üye 
Meclisin yenilenmesini talebedebilir. Bu, Meclisçe 
karara bağlanır. Bunun hangi usule ve sırasiyle 
karara bağlanacağı hususunda İçtüzükte ve Ana
yasada sarahat olmadığı için, Sayın Başkan Boz-
beyli'nin Başkanlığında bütün gruplar toplandı
lar. Grup Başkanvekillerinin de katıldığı bu top
lantıda, hatırladığıma göre, bir görüş birliğine va
rıldı. Bu önergenin konuşulması lâzımdır. Bu 
önergede; Anayasada sarahat olmamakla bera
ber, önergenin mahiyeti icabı, gensorular gibi, 
öncelikle görüşülmesi gereken bir konudur. Her 
halükârda seçim kanunu müzakerelerine devam 
edilmeden bu mevzu konuşulacaktır, teminatı ve
rildi bize ve oradan öyle ayrıldık. Bu itibarla, 
Başkanlar konferansında Sayın Başkanın Baş
kanlığında yapılan toplantıda tesbit edilmiş, olan 
bu husus da şu anda toplantıya başkanlık etmek
te oİan değerli arkadaşımızın bilgüerine afa et
mek isterim. Sayın arkadaşlarım, ayrıca bta hu
sus daha vardır ki, bunun üzerinde de Başkanlı
ğın durması gerekir. İçtüzüğümüzü yapanlar 
son derecede dikkatli yazmışlardır. Meclisin ik
tidarı denetleme fonksiyonu hiçbir surette inkı
taa uğramasın diye takdimen müzakere ile ilgili 
maddelerde son derecede dikkatli bir yazılış var
dır. Takdimen müzakere 74 ncü maddede işlen
miştir : 

«Bir kanun lâyihası veya teklifinin ruzname-
de bulunan sair maddelere takdimen müzakeresi 
istendikte bunun esbabı mucibesi dermeyan edil
mek lâzımdır.» Ve bu gerekçe doyurucu olmalı
dır. Gerekçesiz bu talep yapılamaz. 
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«Takdimen. müzakereyi yalnız Hükümet veya 
bir encümen istiyebilir.» 

78 ncİ madde ruznameye ait maddedir. Ruz-
ııamcde bulunan, sair maddeler sözünden ne anla
şıldığının gereğini de burada buluyoruz. 

«Ruzname şu surette tanzim olunur : 
1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeyc mâ

ruzâtı; 
Yani sunuşlar. Bunlar hiçbir surette geri bı

rakılamaz, bu maddenin yapılışına göre. 
2. Sualler ve istizahlar; 
3. Tereihan müzakeresi kararlaşan maddeler; 

«Kelimeye dikkat buyurun, «maddeler». 
4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen 

maddeler. 
5. İkinci defa müzakereye taJbi olan mad

deler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler, encü

menlerden Riyasete /gelmeleri sırasiyle müza
kere olunur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir ka
rar da ittihaz edebilir.» Demek ki arkadaşlarım, 
takdimen müzakerede sair maddelere takdimen 
konuşma, zannediyorum ki, bu ruznamenin ru
huna göre, bu ruznamede maddeler, maddeler, 
maddeler diye ifade edilmiş olan 3, 4, 5 nci fık
ralarla ilgilidir ve İçtüzüğün sarih bir fıkra
sı da, 3, 4, 5 nci fıkralardaki maddeler sırayla 
'konuşulur, fakat bunlardan birinin takdimen 
müzakeresine Meclis karar verebilir, diyor. O 
halde lütfen usulleri, emsal kararları bazan 
aksine de olsa, tatbikat bazan aksine de olsa 
fazla zorlamıyalım. İçtüzük denetim ile ilgili 
hususların takdim, tehire tabi olmıyaeağı an
lamında 3, 4 ve 5 nci maddeler arasında tak
dim yapılacağını tes'bit etmişken Meclis mu-
rakaibesini önleyici tarzda ve bilhassa Anayasa
nın 89 ncu maddesindeki saralhata rağmen, gen
soru ve genel görüşme önergelerini okutmadan 
böyle bir konuyu oylamak gibi bir duruma git-
miyelim. 

Sayın arkadaşlarım, bir başka nokta daha 
var. Sayın Dinçer'in önergelerinde, Meclisin 
bilgisine sunulmakla yetinilece'k hususlar dı
şında, gibi bir tâbir vardır. Yani bu sunuşla
rın sanki bâzıları görüşme konusu, bâzıları ise 
hiç görüşülemiez, Meclisin bilgisine sunulmak
la yetinilirmiş gibi bir anlam çıkıyor. Geçen
lerde de böyle bir tefsir yoluna gidilmek is

tendi. Tasrih ettirdik, o gün Sayın Ferruh 
Bozbeyli Başkanlık ediyorlardı. Sorduk. Yani, 
36 nci maddeye göre ilgili üye tarafından bir 
kanun lâyihasının, teklifinin gündeme alınma
sı 'istenirse, bunun üzerinde görüşme yapılmaz 
mı? Yapılır, lehte aleyhte 'konuşulur. Usuli 
müzakeredir. Yalnız dört kişi konuşur, iki leh
te, iki aleyhte konuşur ama konuşulur ve oy
lanır. Meclisin ıttılaına sunulacak bir husus de
ğil sunuşlarda bulunan hususlar. Meclisin ıttı
laına sunularak bir teklif gündeme girmez ve
ya bir geçici komisyon ıttılaa sunularak ku
rulmaz. 

Sunuşlarda okunur, lehte aleyhte ikişer ki
şi konuşur ve neticede oylanır. O halde acaba 
ıbu Meclisin bilgisine sunulacak ve bununla ye
tinilece'k maddelerden maksat nedir? O zaman, 
meselâ üyelerin izinleri, dedi Sayın Başkan. 
Üyelerin izinleri bildirilir. Tatbikatta doğru. 
Üyelerin izinleri üzerinde konuşma yapılmıyor, 
ama •.bunlarda, bile bildiğimiz gibi bâzı ahvalde 
oylama yapılıyor ve bu oylamadan evvel bir 
üye söz alabilir. Şimdiye kadar kimse, cemilc-
kârlık göstermek suretiyle kimse, başkasının 
izni hakkında söz istememiş, ama sunuş hak
kında da konuşulmayacağına dair hüküm yok
tur. Sayın arkadaşlarım, geçici komisyon ku
rulması veya bir komisyonda 45 günden fazla 
beklemiş bir teklifin Meclis gündemine alın
ması hakkındaki Riyaset sunuşlarının müza
keremiz ıttılaa arz edileceği yoluna ne emsal 
vardır ve ne de sarahat vardır. Tam aksine, 
bunlar hem müzakere ve hem de oylama ko
nusudur. Bu itibarla sunuşların normal sırası
nı takibetmesi ve diğer kanunlara takdimen, 
Sayın Dinçer'in Seçim Kanununun konuşulma
sını istemekte daima hakları vardır, talebede-
bilirler, diğer kanunlara takdimen konuşulsun, 
ama Meclisin birinci işi olan sunuşlarla ilgili 
işler ve hele Anayasanın âmir hükmüne göre 
önce konuşulması lâzımgelen işler öncelik ka
zansın. Sayın arkadaşlarım bu noktada içtü
züğe uygun hareket edersek netice daha iyi 
olur. Yapacağımız işlemler hukukî olur. Sayın 
Devlet Bakanı biraz evvel muhalefetin obstrük-
siyonundan bahsettiler. Açık söyliyelim arka
daşlar, .biz bugüne kadar grup olarak muhale
fet grupu olduğumuz halde, iktidarın getirdiği 
kanun tasarılarından kat kat fazla kanun tek
lifi vermiş insanlarız. Yüze . yakın, vatandaş 
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kütlesiyle ilgili, Gecekondu kanunu, Tarım 
araçlariyle ilgili kanun, Petrol kanunu, Çay 
kanunu, Devlet ihale kanunu, Tasarruf bono-
lariyle ilgili kanun ve saire gibi, yüze yakın, 
vatandaş kütlesiyle ilgili kanun tekliflerimi ge
tirdik. Bunların 38 ini birden geri atan öner
geler burada okundu. Seçim Kanunu öne geç
ti. Tam 38 kanunla ilgili komisyon başkanla
rının geri atma önergeleri okunarak. Obstrük
siyon yapılıyor, Meclis çalıştırılmıyor derken 
dikkat buyurulsun. Milletin hayrına, büyük 
kütlelerin yararına olan yüzden fazla teklifi 
muhalefet partisi olarak yapmış insanlarız, 
fbunlarm konuşulmasını can ve gönülden istiyo
ruz. Konuşulan bir Gecekondu kanunu veya 
Tasarruf bonoları kanunu olsaydı bu takdirde 
arkadaşlarımız obstrüksiyon kelimesini kullan
mak durumunda olmıya/caklardı. Bu itibarla 
istirham ediyoruz; memlekete huzur getirici 
büyük yurttaş yararına olucu konular üzerine 
eğilelim.- Meclisin denetleme fonksiyonunu za
rara sıokmıyalım. Fakat kanaatimizce huzur
suzluk getirmekten başka bir şeye yaramıyacak 
olan bir durumda da obstrüksiyon hakkımız 
olduğunu da arkadaşlarımız lütfen kabul bu
yursunlar. Saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim; daha evvel Celâl 
Nuri Koç söz istemişlerdi. Buyurun efendim. 

CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Mayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım ; Sayın Profesör 
Turhan Peyzioğlu buyuruyorlar ki, «89 ucu 
maddenin 'sarahati muvacehesinde ve rıızna-
i'.ıeyi tadadeden 78 nci madde muvacehesinde 
Sayın AadaJct Bakanının müzakere konusu et
tiğimiz teklifi Anayasaya aykırıdır, İçtüzüğe 
aykırıdır.» Evvelâ şunu arz edeyim ki arkadaş
larım; bugüne kadar Başkanlık Divanının gen
soru muvacehesindeki tatbikatı Anayasaya aykı
rıdır. Yani bizatihi Başkanlık Divanı 89 ncu 
maddenin tatbikatını yaparken Anayasanın ge
çici üçüncü maddesine aykırı. hareket etmiştir. 
Zira Anayasanın geçici üçüncü maddesi diyor 
ki, yeni içtüzük yapılıncaya kadar eski İçtüzük 
tatbik edilir. Eski İçtüzük tatbik edileceğine 
göre, Anayasanın 89 ncu maddesi muvakkaten 
tehir edilmiştir. Yani bu 89 ncu maddeyi (Mu
halefet sıralarından «bravo» sesleri alkışlar). 
Arkadaşlarım arz edeceğim, sevinmeyin. Huku

kî bir görüştür. Arkadaşlar hukukta bir umu
mi prensip vardır; Anayasanın geçici üçüncü 
maddesi bir Anayasa maddesidir. Anayasanın 
89 ncu maddesi de bir Anayasa maddesidir. 
89 ncu madde bir ön maddedir. İkinci, üçüncü 
maddesi de son maddedir. Binaenaleyh, geçici. 
üçüncü maddeye bir önceki kanun maddesi mu
gayir olamaz, aykırı olamaz. Geçici üçüncü 
madde diyor ki ; yeni İçtüzük yapılıncaya ka
dar bu Tüzük tatbik edilecektir. Tüzüklere gö
re, ruznameler nasıl tâyin ediliyor. Demin Fey-
zioğlu arkadaşımızın buyurdukları veçhile, ön
ce Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye maru
zatı, sualler ve istihzahlar, tereihan müzakeresi 
kavarlaşan. maddeler, haklarında müstaceliyet 
kararı verilen maddeler, iki defa müzakereye 
tabi olan maddeler, 3 - 4 ve 5 nci fıkradaki mad
deler encümenlerden Riyasete gelmeleri sırası 
ile müzakereye konulur. Şu kadar ki, Meclis bu 
bapta ayrıca bir karar da ittihaz edebilir. De
mek ki, 78 nci maddeye göre, bunlara takdim en 
ve tehiren ayrıca Yüce Meclisiniz bir karar ver
meye de yetkilidir. Hal böyle olunca geçici 
3 neü madde delaletiyle 78 nci madde gereğin
ce, Sayın Adliye Vekilinin yaptığı teklif Anaya
sanın metnine de, ruhuna da ve yönetmeliğin 
bükümlerine de uygundur. Bu itibarla Sayın 
Feyzioğlu'nun iddiaları, bu hükümler muvace
hesinde. varit değildir. Mâruzâtım bundan iba
rettir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu buyurunu/. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Peyzioğlu dediler ki ; 
78 nci maddede 3, 4 ve 5 numarada tâyin edilen 
hususlarda bir takdim ve tehir yapmak müm
kündür. Müzakeresi icabeden kanunlar arasın
da bir tehir ve takdim yapmak mümkündür. 

Halbuki arkadaşlar, İçtüzüğün müstaceliyet 
ve diğer işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
tanzim eden 70 ve mütaakıp maddeleri, eğer 
Hükümet veya komisyon arzu ederse, her hangi 
bir meselenin veya kanunun gündemde bulu
nan bütün irslere takdimen görüşüleceği husu
sunun kararlaştırılabileceği, amir bulunmakta
dır. Komisyon başkanı olarak vermiş bulundu
ğumuz önerge Yüce Mecliste oylandı. Hattâ Se
çim Kanununun tümü hakkındaki müzakerelere 
dahi geçildi. Yüce Meclisin iradesi şöyle tecelli 
etmiş bulunmaktadır. Anayasanın 89 ncu mad-
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desine Yüce Mecliste Seçim Kanununundan ev-
vel görüşülmesi icabeden bir gensoru varsa gün
demde, Seçim Kanunundan evvel görüşülsün. 
Buna bir itirazımız yok. Ama görüşüldü, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup başkan vekille
rinin vermiş bulundukları gensorunun gündeme 
alınması hususu reddedildi. 89 ncu maddenin 
tıkamış bulunduğu bu baraj ortadan kalktıktan 
sonra komisyon başkanı olarak vermiş bulundu
ğumuz önergenin, gündemde bulunan diğer iş
lere takdimen görüşülmesi hususu oylandığında 
Meclisin iradesi nasıl tecelli etmiştir? Gündemin 
bütün işlerine takdimen kanunu görüşecektik. 
Gündemin tanziminde bir hata vardır muhte
rem arkadaşlar. Gündemin tanzimi, önerge ka
bul edildikten sonra sunuşların ikinci madde
sine Seçim Kanunu alınacaktı. Alınmamış ol
duğu için, Sayın Adalet Bakanı bu önergeyi 
vermiş bulunmaktadır, önergede, Anayasanın 
89 ncu maddesinde tâyin edilen prosedür icabı, 
genel görüşme takrirlerinin oylanması hususunu 
kabul etmiş bulunmaktadır Sayın Adalet Ba
kanı. Onlar okunacak. Ama bâzı komisyonların 
kurulması ve müzakereyi icabettiren hususları 
geri bırakıyoruz. Anayasa bunlar için âmir bir 
hüküm getirmemiştir ki, geri bırakıyoruz. 

İkinci bir mesele de,. Sayın Osman Bölükba-
şı'nm seçimlere taallûk eden önergesidir. 
Seçim Kanunu ile bunun arasında bir müna
sebet varsa da görüşülmesini sonraya bıraktı-
ramaz. Sayın Osman Bölükbaşı'nın vermiş ol
duğu önerge, eğer Yüce Meclisçe kabul edilir
se, Yüce Meclisiniz seçimlerin usullerini değiş
tiren kanunu kabul etmiş bulunsa bile, kanun 
aynı zamanda Senatoya gidecektir. Orada da 
müzakere edilecektir. Oradaki müzakere durur. 

BAŞKAN — Efendim beş arkadaş önerge
nin oylanacağı sırada çoğunluk bulunmadığım 
iddia ettiler. Gerek İçtüzük ve gerekse Baş
kanlık Divanı kararı gereğince yoklama yap
maya mecburuz. 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Saat yokla
ma yapmaya müsait değildir. 

BAŞKAN — Efendim yoklamayı çabuk bi
tiririz. Sayın üyelerin isimlerini ben okuya
cağım, iki kâtip arkadaş işaret edecektir. Lût-

Eğer bir seçime karar verilirse. Verilmezse, Sa
yın Osman Bölükbaşı'nın vermiş olduğu öner
ge sebebiyle bir kanunun geciktirilmesine mâni 
olunmuş bulunulur. Onun içindir ki, Anayasa
da böyle bir önergenin müstaceliyetle ve ön
celikle görüşülecek maddelerden evvel görüşül
mesini âmir değildir, önerge mükemmel bir 
tarzda oylanabilir. Anayasaya ve İçtüzüğe uy
gundur. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Adalet Bakanı Sayın 

Hasan Dinçer'in önergesinin leh ve aleyhinde 
ikişer arkadaş konuştu. Ancak bu önerge ile 
ilgili iki ayrı önerge geldi. Bir tanesi Sayın 
Ooşkun Kırca arkadaşımızın imzasını taşıyor. 
Sayın Adalet Bakanının önergesinin Anayasa 
ve İçtüzük kaideleri bakımından Başkanlık Di
vanında tetkik edilmesini rica ederim, diyor
lar. Biz böyle bir zarurete kaani değiliz. İsti
yorsanız oylıyalım efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Lütfen 
•efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenizin oylanmasını 
istiyorsunuz. Efendim, Sayın Coşkun Kırca 
Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer'in önerge
sinin Anayasa ve İçtüzük kaideleri bakımından 
önce Başkanlık Divanında tetkik edilmesini is
tiyorlar. Bu önergeyi oyunuza arz ediyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

(Coşkun Kırca ve dört arkadaşı ayağa kal
karak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Efendim, beş arkadaşınızın 
isimlerinizi tesbit edeyim. Sayın Kırca, Sayın 
Neftçi, Sayın Ali İhsan Göğüs, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Ahmet Üstün. 

fen buradan duyulacak şekilde cevap verme
nizi rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. (A. P. sıralarından 

alkışlar.) 

Sayın Coşkun Kırca'nm, Saym Hasan Din
çer'in önergesinin önce Başkanlık Divanında 
tetkik edilmesj hakkındaki önergesini oylarmı-

3. —YOKLAMA 
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za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi evvelce ittihaz 
ettiğiniz karar gereğince birleşime saat 21 e 
kadar araveriyorum. (A. P. sıralarından, «Na
sıl olur?» sesleri, «Oylamanız lâzım» sesleri.) 

Efendim kararınız var. Saat 19,30 da ara-
verip 21,00 de başlanmak üzere. (Gürültüler.)' 

Efendim duymuyorum beyefendi, hepsi bir
den bağırıyor. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yerim
den bir hususu arz etmeme müsaade buyurur 
musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bir me

sele müzakere edilirken müzakeresi bitip de o 
mesele bir karar safhasına gelirse, o mesele hak
kında karara varılır. Bir araverme kararma 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş
melere devam ediyoruz. 

Gündemimizi tetkik ettim, gündemimizin 
sunuşlar kısmında gensoru ve genel görüşme 
önergeleri mevcuttur. Anayasanın 89 ncu mad
desi bu gensoru ve genel görüşme önergeleri
nin verilişinden bir birleşim sonra behema-
hal gündeme alınıp alınmaması hususunda bir 

5. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve 
Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'ın, fiyat ar
tışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile bun
ları önlemek için alınması gerekli tedbirler üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/5) 
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gidilmez. Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinç«r 
tarafından bir takrir verildi. Lehinde, aleyhin
de konuşma yapıldı. Sayın Coşkun Kırca'nın 
verdiği önerge oylandı, kabul edilmedi. Sayın 
Adalet Bakanının önergesi oylanır ve bir ka
rara varılır. Ondan sonra bir başka meseleye 
gelindiğinde araverme kararına gidilebilinirdi. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu, aynı 
konuda başka takrirler de vardır. Onların da 
müzakeresine devam edersek, o zaman hiç ta
tile giremeyiz. Yani, şimdi zannediyorsunuz ki 
hemen Sayın Hasan Dinçer'in önergesi oylana
caktır. öyle değil durum. Onun için tatil ver
dim. Aynı konu ile ilgili başka önergeler var 
elimizde. Bu itibarla Birleşime saat 21,00 e ka
dar araveriyorum. 

Kapanma saati: 19,50 

müzakere açılmasını âmir bulunmaktadır. 
Şimdi, Anayasanın bu âmir hükmüne karşı, 
bunları bir tarafa iterek, her hangi başka iş
lemin yapılması hususunu Başkanlık olarak 
ben hiçbir şekilde tetkik edecek durumda de
ğilim. (A, P. sıralarından müdahaleler) 

Bir dakika. Rica ederim, Başkanlık olarak 
benim kanaatim bu. Anayasa hükmü sarihtir. 

BAŞKAN — Bu önerge günlerce evvel veril
miştir. Günlerce evvel verilmiş olduğuna göre 
gündemimizde yer almıştır. Ve gruptaki bir
çok arkadaşlarımız da bunun niçin verilmiş ol
duğunu okumuş ve ona göre hazırlanmış bulun
maktadırlar. Binaenaleyh, Anayasanın bu mut-

mmm 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KATİPLER— Sadi Binay (Bilecik), Adil Ya^a (Siirt) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAMI) 
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lak emrine göre, gündemimizin 13 ncü madde
sinde mevcut bulunan Balıkesir Milletvekili En
ver Güreli ve Çanakkale Milletvekili Şefik 
İnan'ın, fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ile bunları önlemek için alınması gerek
li tedbirle.t* üzerinde bir genel görülme açılma
sına dair olan önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususunda müzakerelere bağlıyoruz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜO&LU (Zongul
dak) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, zatiâliniz 
usul hakkında söz istediniz. Buyurun etendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım, takdir eder
siniz ki, Meclisin çalışmalarının sükûnet, suhu
let ve verimli bir şekilde intacüdilebilmesi, her 
gün değişen kaidelerle, her gün değişen tatbi
katla mümkün değildir. Hele bu kaidelerin de
ğişmesi Riyaset Divanını işgal eden arkadaşla
rımızın şahsi davranış veya kanaatleri çerçeve
sinde bir tezahür gösterecek olursa, Meclis ça
lışmaları içinden çıkılamaz bir hal alır. Sayın 
Başkanın biraz önce Yüce Heyetinize takdim 
etmiş olduğu «Anayasanın 89 neu maddesine 
göre verilmiş olan gensoru takdirlerinin yine 
89 neu maddenin hükmüne göre verilmesinden 
bir birleşim sonra müzakereye geçilmesi lâzım
dır» seklindeki beyanları, bugün Meclisin ıttılaı
na, hele hele Sayın Başkanımızın ıttılaına ilk 
defa sunulan bir dm'um değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hatırlarlar, geçen 
defa Sayın Fer ruh Bozbeyli Riyaset Divanını 
işgal ederken, Sayın Coşkun Kırca ve Sayın 
Turhan Feyzioğlu, şimdi Kiyaset Divanını işgal 
eden Sayın zatın ifade ettiği tarzda 89 neu mad
denin tatbiki şeklinde bir itiraz dermeyan etmiş
ler ve o günkü Meclis Başkanı geçen seneki tat
bikatı da dile getirmek, hele 89 neu maddenin 
ruhuna mündemiç olan kutsi denetleme göre
vinin lâyikiyle yapılabilmesi için, geçen sene
den bugüne yapılan tatbikatın daha verimli ve 
daha isabetli olduğunu söylemiş ve tatbikat iki 
gün evvel yapılan itiraz üzerine Heyeti Umu-
miyemizce ve Riyaset Divanınca en salim bir 
şekilde karara bağlanmış ve o günden bugüne 
kadar da bu yürütülegelmiştir. Nedir o tatbikat? 
O tatbikat şudur: Anayasanın 89 neu madde
sine göre, bir gensoru önergesi verilmesi halin
de, bu gensoru önergesi verildiği günü takibe-

den ilk birleşimde sunuşlar babında Heyeti 
Umumiyenin ıttılaına arz edilir. O günkü Sa
yın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Heyeti 
Umumiycmiz, bu kadar kudsi ve bu kadar mü
him bir vazife için verilmiş olan takrire ıttıla 
kespeder, birgün sonraki gündeme alınıp alın
maması meselesi için vicdanlarında muhakeme
sini yapar, kitaplarını karıştırır, tatbikatını ka
rıştırır, düşünür, ve gelir burada gündeme alı
nıp alınmaması müzakeresi mevzuubahsoldu-
ğu zaman reyini o istikâmette verir. Şimdi ya
pılan nedir? Şimdi yapılan şu: Sadece ve sade
ce gündemin sunuşlar kısmında gayet kısa bir 
şekilde mahiyet ifade edilen bir gensoru mese
lesini, bir anda yani daha takririn mahiyeti ne
dir, neleri iddia edecektir, neler söylenecektir, 
nelerin söyleneceği bilinmeden falanca tarafın
dan şu hususta verilmiş, olan gensoru veya ge
nel görüşme meselesinin gündeme alınıp alın
maması meselesini müzakere edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
bunun Mieelisin ciddî denetleme sistemi ile alâ
kasını bulmak mümkün değildir. Hele hele 
bugüne kadar yapılan tatbikat, gelmiş iken bi
raz evvel Sayın Turhan Feyzioğlu'nun çok ha
lisane hislerle kabul ettiğimiz ve etmeyi arzu et
tiğimiz bizim genel görüşme veya gensoru tak
rirlerimiz bir politik vasıta, bir obstrüksiyon va
sıtası olarak gelmemiştir, şeklindeki beyanlarını 
huzurunuzda hüsnüniyetle l.abul ediyorum. 
Ama bu hüsnüniyetin tezahürünü de, şu anda 
Riyaset Divanının yapıl agel en tatbikatı değişti
rerek, sırf ve bizatihi iddia ediyorum, sırf ve bi
zatihi, halen bundan sonra görüşülmesi lâzım-
gelcn Seeim Kanununu görüştürmemek, onun 
müzakerelerini sabote etmek için ortaya atıldı
ğını.. (O. II. P. Sıralarından müdaheleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
çok rica ederim. Sükûnetle dinleyin. Herşey yo
luna girer. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bize söylenecek her sözün cevabı hazırdır. 
Bir saat evvel kimlerle ne görüşüldüğünü mü
saade edin de biz de bilelim. Şu durum muva
cehesinde... (M. P. Sıralarından gürültüler) Ar
kadaşlarınıza sorun öğrenirsiniz. (M.P sıraların
dan, anlat, anlat sesleri ) Vaktim yok, anlatamam. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale et
meyiniz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarını. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Öyle şey
ler sizden gelir. 

BAŞKAN —. Sayın Binicioğiu, yerinizden 
müdahale etmeyin lütfen çok rica ediyorum. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Sizler benim fikir silsilemi bozmağa mukte
dir değilsiniz bunu ifade edeyim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sizin gu-
rupunuz alışık öyle şeylere. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
—- Şunu'kat'i olarak ifade edeyim ki, aziz arka
daşlarım, Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 1,5 saat 
önce gensoru hususunda verdikleri, gensoru
nun politik mahiyette olmadığı beyanlarının 
samimî veya gayrisamimî olduğu hususunu, ki 
ben samimî kabul ediyorum, şimdi Riyaset Di
vanının açtığı usul meselesi muvacehesinde ne
ticeye varacaktır. Gönül, Parlâmentonun bir 
ruh birliği içinde, bir anlayış havası içinde 
meselelerini halledebilmesi için karşılıklı olarak 
itimatların teessüs etmesini âmir bulunmaktadır. 
Anayasa dün veya birkaç saat evvel ısdar edil
miş bir Anayasa değildir. Bu Anayasa 1961 Aııa-
yasasıdır. Yıl 1966 dır. Beş senelik tatbikatı 
vardır. Daha biraz önce Riyaset Divanında 
iken muhterem Başkan İsmail Arar la da bu me
sele aramızda görüşülmüş ve geçmiş tatbikatın 
yapılacağı hususunda aşağı - yukarı bir görüş bir
liğine varılmıştır. Bu, şunu ifade etmektedir; 
muhalif olsun, muvafık olsun, arkadaşlarımız 
bâzı meselelerde Meclisin ciddî bir havaya bürüne-
bilmesi, anlayış havasının hâkim olabilmek için 
pekâlâ fikir birliğine, görüş birliğine varabiliyor
lar. Gönül arzu ediyor ki, bir secim kanunu uğ
runa, bir seçim, kanununu çıkartmamak uğruna 
havayı bozmayalım. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lehinde değil -
mi efendim? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Aley
hinde efendim, tutumunuzun aleyhinde. 

BAŞKAN — Tutumunun aleyhinde konu
şacaksınız, peki efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Çok 
kıymetli arkadaşlarım; dünyanın hiçbir yerinde 
yasama organlarının çalışmaları sırasında Baş

kanlık neden, Riyaset Divanını işgal eden Baş
kanların, bir birleşimi böler mahiyetteki otu
rumlara çıktıkları anda, sabahki oturumdaki Baş
kanın bir başka usulü tatbik ettiği, öğleden son
ra o Yoruldu diye veya bir başka sebepten çı
kan bir başka Başkanvekilinin Başkanlık Ma
kamını işgal ettiği zaman bu tutumu bırakıp 
tamamen şahsî veya indî mütalâalarla Yüce Mec
lisleri başka türlü bir yola götürdüğü görülme
miştir. Muhterem arkadaşlarım, Anayasaya 
saygı diye, Anayasaya riayet diye Anayasa
yı çiğnemek Anayasanın ruhuna aykırı hareket 
etmek de doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahleyin bu Mec
lise Riyaset eden C.H.P. (Trupuna mensup 
Başkanvekili arkadaşımız İsmail Arar, Sayın 
Adalet Bakanının vermiş olduğu seçim kanun
larında değişiklik yapılmasına dair olan kanun 
tasarısının görüşülmesine dair olan. öncelik ve 
ivedilikle gündemdeki bütün işlere takdimen gö
rüşülmesine dair olan' önergenin müzakeresini bi
tirmiş ve sırf bu önergenin oylanmasına 
engel olunmak maksadiyle ve amacı ile verilmiş 
bulunan Coşkun. Kırca'nm önergesinin oylan
masında CHP Grupundan beş arkadaş, Mecliste 
ekseriyet olduğu halde, bu ayan beyan görü
lürken, ekseriyet yok, demek suretiyle Meclisin 
çalışmalarını sabote etmiş bulunmaktadırlar. 
Beş kişi ayağa kalktı CHP Grupundan, ondan 
sonra C. H. P. Grupu şu salonu terk etti. Arka
daşlar, Anayasaya saygı, Anayasaya riayet Par
lâmento rejimini vikaye, ondan sonra tatbikat baş
ka türlü. Sözlerimizle, kavlimizle hareketimiz bir 
olmalıdır. Bu Meclisin Müzakereleri efkârı umu-
miyenin gözü önün'de cereyan etmektedir. 

Anayasaya saygılı olmak lâzım. Bu birinci 
plânda. Fakat, Anayasaya saygılı olmak tera
nesi altında zahirî olarak bu fikirleri beyan 
ediniz, ondan sonra Anayasanın Parlâmentoyu 
çalıştırması amacını güden esas maddelerinin 
ruhuna aykırı hareket eder tarzda Meclis ça
lışmalarını sabote ediniz. Bu mümkün.mü? 

Muhterem arkadaşlar; müzakere bitmiştir. 
Adalet Bakanının vermiş olduğu önergenin oy
lanması gerekir. 

Şimdi ne oluyor? M. P. ne mensup bir diğer 
Başkanvekili çıkıyor... (M. P. sıralarından 
«Başkan tarafsız, itham etmeyin» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
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konuşsunlar efendim. Sonra cevaplarını ala
caklar. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Devamla) — Ama 
M. P. Grupuna mensuptur, ben başka bir şey 
söylemedim. Çıkıyor Sayın Ahmet Bilgin, 89 
ncu maddenin âmir hükmü icabı kesiyorum di
yor müzakereyi burada. Gündemin sunuşlar 
kısmının 13 numarasında kayıtlı bir genel gö
rüşme müzakeresini açıyorum, diyor. Kıymetli 
arkadaşlarım, 89 ncu madde, İçtüzüğün isti
zah olarak isimlendirdiği gensoruyu, sabahki 
celsede arz ve ifade etmiştim, prosedür iti
bariyle İçtüzükte tanzim edilmesini icabeden 
bir maddeyi Anayasaya almış bulunmaktadır. 
Gayet açık söylüyorum, iktidar grupunun gen
soruları ilânihaye bir tarihe atmasmı önleme 
maksadına matuf olarak Kurucu Meclisçe Ana
yasaya ithal etmiştir. Yani Hükümeti muraka
be için verilen gensorular, Hükümetin mensu-
bolduğu grup tarafından ekseriyetle gündeme 
alınırken, ilânihaye bir tarihe atılmak sure
tiyle, muhalefetin Hükümetin murakabesini 
engellemesini önlemek maksadına matuf bir 
barajdır. Ama arkadaşlarım, şu da açıktır ki, 
mantık ve iz'an sahibi hiçbir hukukçu hiçbir 
hukuk otoritesi söyleyemez ki, 89 ncu madde 
bizatihi bir obstrüksiyona sebep olan bir mad
dedir. Eğer muhalefet grupu her hangi bir 
kanunun çıkarılmasına veyahut da Meclisin 
diğer fonksiyonlarından bulunan harb ilânı. 
her hangi bir muahedenin akdi ve tatbiki, sıkı
yönetim ilânı gibi, fevkalâde, milletin güvenli
ği ile ilgili fevkalâde bir hali görüşmeye matuf 
bir müzakereyi dahi engellemek maksadiyle 
günde üç tane, beş tane gensoru versin, 89 nen 
madde, bir birleşim sonra görüşüleceğine dair 
âmir hükmü getirdi diye bu Meclisin bütün 
fonksiyonları bir tarafa atılsın, yalnızca gen
sorular görüşülsün. Bunu hiçbir iz'an sahibi 
hukukçu söyliyemiyecektir ve söylememiştir. 

(Gürültüler) 

OĞUZ DEMIRTÜZÜN (Niğde) — Yaptığı
nız obstrüksiyonları düşünmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Demirtüzün, lütfen ye
rinizden müdahale etmeyiniz. İkinci defa da 
beni mecbur etmeyin lütfen. (Gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarım; yine bu Meclisin 19N61 - 1965 faali-
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j yetlerinde görülmüştür ki, tatbikatı Yüce Mec
lisin zabıtlarında ayanbeyan defaatla tesbit 
edilmiş bulunmaktadır ki, 89 ncu maddenin 
tatbikatında, verilmiş olan gensoru önerge
leri ve genel görüşme önergeleri, evvelâ Yüce 
Meclisin ıttılaına arz edilir, okunur. Nitekim 
müzakeresini bitirmiş bulunduğumuz C. H. P. 
muhterem Başkanvekilleri tarafından verilmiş 
bulunan gensoru önergesi de bundan önceki 
birleşimde okunmuş, Yüce Meclisin ıttılaına 
arz edilmiş ve müzakeresi de ondan sonraki 
birleşimde yapılmıştır 

Şimdi ne oluyor? 13 numaradaki genel gö
rüşme de aynı prosedüre tabi olduğu için okun
madan, Yüce Meclisin ıttılaına sunulmadan, 
müzakeresine geçilmiye çalışılıyor. Arkadaş
lar, bütün faaliyetlerimiz Anayasanın hudut
ları içinde kalmıya mecburdur. Ama, Anaya
sanın her hangi bir maddesini zorlamak, her 
hangi bir maddesinden istifade etmek maksa
dına matuf hareketler de yine bu Anayasaya 
aykırı düşmektedir. Bu Meclisin fonksiyon
ları vardır arkadaşlar. Bunun başında kanun 
yapmak gelir. Kanun yapmaktan bu Meclisi 
kimse alıkoyamaz ve alıkoyamıyacaktır. Kanun 
yapma fonksiyonu bir tarafa itilsin, bir tek 
Parlâmento üyesinin verdiği gensoru önerge
leri, 89 ncu maddede, bir birleşim sonra görü-

I şülmcsini âmirdir, diye görüşülmesine devam 
edilsin... (C. H. P. sıralarından, «Anayasa öyle 
diyor» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Hatibin sözünü kesmeyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Hayır 
beyler Anayasanın iktizası böyle, Anayasa 
böyle söylüyor lâfları, Anayasaya aykırı bir 
tutumun işaretleri olması lâzımgelir. (C. H. P. 
si sıralarından «Ne söylüyorsunuz, siz tefsir 
edin Anayasayı» sesleri ve gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Çün
kü Anayasanın böyle anlaşılmıyacağmı iz'an 
sahibi, otorite hukuk profesörleri ifade etmek-

I tedirler. Arkadaşlar, bakınız ben bir noktayı 
daha arz edeyim Yüce Heyetinize. 89 ncu 
madde Kurucu Mecliste görüşülürken, Kurucu 
Meclis zabıtlarında var, «İktidarın gensoruları 
geriye doğru atmasına engel teşkil etmek üze-

| re koyuyoruz»1 diye görüşülmüştür. Ama, yine 
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görüşülmüştür ki, 89 ncu madde bizatihi bir 
obstrüksiyon vasıtası olarak kullanılamaz. 
Kurucu Meclis zabıtlarında var. Şimdi çıkıyor
sunuz muhalefet grupu olarak 89 neu madde
yi amalinize hizmet etsin diye, bir anlayışın 
hududu içine sokmıya çalışıyorsunuz. Müm
kün değil arkadaşlar, mümkün değil. Bu Mec
lisin tatbikatında görülmüştür. 

Mecliste mevcut partiler anlaşmışlar, Baş
kanlığa Verdikleri önergeleri bu Meclisler ka
bul etmiş sabahtan öğleye kadarki oturumlarda 
münhasıran Siyasi Partiler Kanunu görüşülmüş. 
gündemde mevcut Başkanlık Divanının sunuş
ları dahi öğleden sonra görüşülmüştür. Bu Mec
lisin zabıtlarında vardır bunlar. Sizler, bu tat
bikatı yaparken neredeydiniz sayın profesörler 
hukuk profesörleri nerede idiniz? (Gürültüler) 
O zaman çıkmıyorsunuz, o zaman bunları söyle
miyorsunuz. 81 ncu maddeye göre bir genel gö
rüşme yapmak icabeder illâ onu yapalım demi
yorsunuz. Bir Başkanvekili Başkanlık Divanın
da 89 ncu maddenin âmir hükmüdür, her şeyi bı
rakıyorum. Sabahki müzakereler sırasında Si
yasi Partiler Kanununu müzakeresini bırakıyo
rum, genel görüşmeyi görüşeceğim demiyor 
susuyorsunuz. E o zaman Anayasaya aykırı ha 
reket etmiyor musunuz? O zamanki tutumu
nuzla, bu zamanki tutumunuzu bağdaştırmayr 
imkân var mı? Yok, tabiî, öyle ise bir ger
çek var ortada. O gerçek de şudur: 89 ner 
maddenin gölgesine sığınmak şartiyle Meclisir 
çalışmalarını engellemeye çalışıyorsunuz. (Mu 
halefet sıralarından gürültüler) Buna gücünü? 
yetmiyeecktir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri: alkışlar) Buna imkân verilmiyeccktir. Br 
Meclisin vazifelerini, milletin verdiği vazifelerin" 
bu Meclis yürütmeye azimlidir. (A. P. sırala 
rmdan alkışlar) (Sağ sıralardan «ne yapacak
sınız» sesleri ve «bunu çıkarmaya shin de gücü
nüz yetmiyecektir» sesleri ve gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Şimd' 
kıymetli arkadaşlarıma, fikirlerimizin parale
linde ve Kurucu Meclis müzakereleri sırasında 
görüşülmüş bir hususu da arz etmek isterim Ba
kınız arkadaşlar, Temsilciler Melisi tutanak der
gisinin, cilt 2, Birleşim 27, 35 nci sayfadan 
itibaren 36 ncı sayfasındaki mevcut bir parag
rafı okumak isterim sizlere; Kurucu Meclis si
yasi partilere mensup şahıslardan % 90 ı Cum-
hiriyet Halk Partisi kanadına mensup şahıslar-
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dan ama, siyasi partilerin nüfuz ve görüşlerinin 
dışında bitaraf insanlardan kurulu bir Meclis 
idi. Ve yapmış olduğu kanunlar başta Anayasa 
olmak üzere halk oyuna sunulup kabul edildi, 
bugünkü Parlömanter nizam işte o Kurucu 
Mcelisin o zabıtları ve o kanunlar Anayasa dü
zeni üzerine kurulmuş ve yürümektedir. 

SAMİ BİNICİOĞLU (Manisa) — Bitaraf 
insanların yapmış olduğu kanuna kırmızı oy 
verenler sizlersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu lütfen müda
hale etmeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Dün
yanın hiçbir yerinde bir kanuna muhalif oy ve-
en bir milletvekiline, sen o kanuna muhalif oy 

/erdin; onun için o kanunun tatbikatının şümu
lü içinde kalacaksın diye akıl ve izan sahibi bir 
'nsan lâf söylemez. Kanunlar görüşülür, leh 
7e aleyhte fikirler beyan edilir. Kabul edilirse 
Herkes için muta olur. Artık ben o kanuna be
yaz oy verdim, kırmızı oy verdim diye bir şey 
>lmaz. Bunlar geçti. Basit demogojilerdir bun-
'ar, yapmıyalım bunları. Anayasa bugün halk 
>yu tarafından kabul edilmiştir. Hepinizin ri-
lyeti mecbur olan bir yasa olarak durmakta-
:lıı\ 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu tutanağı 
^kumadan evvel bir noktaya daha işaret edece
ğim. Muh'terem Başkan nasıl geçti gündemin 
;unuşlar kısmının 13 ncü maddesine? Daha 1 nci 
naddesi görüşüldü. 13 ncü maddesine nasıl 
ıtladı? (Arka sıralarda A. P. ve C. H. P. li 
milletvekilleri arasında tartışmalar) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim efen-
Jim. Lütfen hatip devam edin efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bu 
nümkün değildir. Bakınız arkadaşlar, şimdi 
)kuyorum Kurucu Meclis tutanaklarını. «Gen-
îoru ve buna bağlı olarak Hükümetin sorumlu
luğu ancak Millet Meclisinde bahis konusu ola
caktır. Bu müessesenin Millet Meclisine inhisar 
ettirilmesinin sebebi şudur : 

A) Millet Meclisi tamamen genel oyla se
çilmiş üyelerden teşekkül etmektedir. Halbuki 
Cumhuriyet Meclisinde atanma yolu ile gelen 
veya doğan üyeler vardır, Devlet idaresi ve 
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temsilî Hiıkümet tistemi zaruri olarak muayyen 
zamanlarda g'en'el oya başvurmayı ve onun so
nuçlarına göre belli olan global istikametlerin 
uygulanmasını gerektirmektedir. Müessir bir 
âmme efkârı murakebesinin işliyebilmesi ve mu
ayyen bir müddette belirli bir politikanın yürü
tül ebilmesine bağlıdır. Kamu oyunun zaman 
zaman kısmi seçimlerle 'nüanslarını belirten 
Cumhuriyet Meclisi önünde siyasi sorumluluk 
bir iktidarın periyodik ve toplu sorumluluğunu 
bertaraf edecek... (Arka sıralarda oturan O. H. P. 
ve A. P. li milletvekilleri arasında ayakta kar
şılıklı şiddetli münakaşalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN — İdare âmirleri yok mu efendim? 
(Gürültüler) Oturunuz efendim, yerinize oturu
nuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Barika-ı ha
kikat budur patron, Barika-ı hakikatin sonucu
dur bu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize efendim... 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ber

taraf edecek ve hem de (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıağlu bir da

kikanızı rica ediyorum. Muhterem arkadaşlar, 
bu gürültüye nihayet vermezseniz. 

KEMAL BAĞ CIOĞLU (Devamla) — Oturu
ma ara verirsiniz. 

BAŞKAN — Oturuma ara vereceğim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — İşte 

bu tutumunuz sizin ne kadar bitaraf olduğu
nuzu göstermektedir. ' Meclis zabıtlarına tesci
linde fayda var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müzakerelere bu gürültü ile de
vam edemeyiz.. Ona göre vaziyetinizi alınız, 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — On 
dakika önce bâzı arkadaşlarınızla yaptığınız ko
nuşmanın tatbikatının bir işaretdir bu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. (Gürültüler) 
Beyler rica ediyorum, sizden. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) - Madde
nin teknik tanziminde... (Gürülütler) Arkadaş
lar, bir noktaya geldim. Bunun ifadesinde fayda 
vardır. İzin veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bey, enbeş dakika 
zamanınız dolmuştur. Lütfen bağlayınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum elendim. 

Maddenin teknik tanziminde iki nokta telif 
edilmeye çalışılmıştır. Bir taraftan şimdiye ka

dar Parlâmento hayatımızda gensoruyu yok 
eden hükümler bertaraf edilmeye ve her üyeye 
bu hakkın tanınmasına çalışılmış (Gürültüler) 
Diğer taraftan müessesenin bir obstürüksiyon 
yolu haline gelmesi önlenmiştir. • (gürültüler) 
(Başkan çan çalmak sureti ile sükûneti temin 
etti) Kurucu, Meclis zabıtlarında bunlar bu
lunduğuna 'gorc; Başkanın tutumunun tamamen 
bunun aksine bir istikamette olduğu hepinizce 
malûm dur. Sunuşlar' kısmının U) ncü madde
sindeki genel görüşmeye geçmeden, Sayın Ada
let Bakanının verdiği Önergenin oylanması 
ieabeder, hürmetlerimle. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Bü-

lükbaşrya bıraktı. («Geri aldı, geri aldı» ses
leri). 

BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz, bizde bir 
önerge yok, Sormaya mecburum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bendeniz 
Başkanlığa, -vazgeçtiğimi bildirdim. («Söz hak
kını Bölükbnşıya verdi» sesleri) 

BAŞKAN — Vaz mı geçiyorsunuz efendim.. 
(Arka sıralardan gürültüler) 

Peki, peki.. Sayın Kırca (Arka sıralarda 
C. H. P. li ve A. P. li milletvekillerinin birbirle
riyle ayakta münakaşaları ve gürültüler) 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Pek muh
terem arkadaşlarım; Sayın Başkanımız Anaya
sanın 89 ncu maddesinde bütün sarahatiyle yor 
alan bir emri tatbik etmektedir. Anayasanın 
89 ncu maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyle
dir. 

«Milletvekillerince veya bir siyasi parti 
grupuTica verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınıp almmıyacağı, verilişinden sonraki ilk bir
leşimde görüşülür.» Dikkat buyurulursa bura
da, okunmasından sonraki ilk birleşimde görü
şülür, ibaresi yoktur. Verilişinden sonraki ilk 
birleşiimde görüşülür ibaresi, vardır. Denilebi
lir ki, bundan evvel evvelâ okunmuş, ondan 
sonraki birleşimde görüşülmüştür. Bu yanlış 
bir emsaldir, bâtıl bir emsaldir. C. II. P. Grupu 
adına bunun yanlış bir emsal olduğu, bâtıl bir 
emsal olduğu bu kürsüden mütaaddit defalar 
ifade edilmiştir ve Muhterem Başkanlığa bu 
hususta muhtelif yazılı müracaatlar yapılmış-' 
tır ve • Muhterem Başkanın riyasetinde son de-
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fa yapılan grup başkanları toplantısında da bu 
husus ayrıca belirtilmiştir. Daha önce bundan 
evvelki oturumda Sayın Başkanvekili İsmail 
Arar, iştirak etmediğimiz bir kanaatini ifade 
ederken, bâtıl olan bir emsale ittıba etmiye-
ceğini, kendi anlayışına göre, yazılı hukukun 
sarahatine göre müzakereleri yürüteceğini be
yan etti. 

Muhterem arkadaşlarım, yazılı hukukun sa
rahatine ittıba etmek gerekiyorsa, yaaılı hukuk 
kaidelerinin en başımda gelen Anayasanın lâf
zının sarahati herhalde her şeyden önce ittıba 
edilmesi gereken bir husustur. Burada da bu 
önergelerin okunuşundan sonraki ilk birleşim
de görüşülür, denmiyor. Verilişinden sonraki 
ilk birleşimde görüşülür, deniyor. Şu halde Sa
yın Müftüoğlu arkadaşımızın buna nasıl ittilâ 
kestbedelim, nasıl öğrenelim sualine C. H. P. 
G-rupu bu hususta da zamanında ikaz vazifesi
ni yapmıştır. Bu önergeler bastırılabilir. C. H. 
P. Grupunun kanaatine göre Meclis Matbaası 
bu kısa önergelerin zamanımda bastırılıp millet-
vekilerine dağıtılması suretiyle onların ıttılaına 
sunulmasını mümkün kılmıyacak kadar işle do
lu sayılamaz. 

Nihayet muhterem milletvekilleri, bu pro
sedür gereğince burada konuşmak durumunda 
•bulunan ve sadece onlar konuşulabilir. Siyasi 
parti grupları ve Hükümet bu önergelere Mec
lis Kanunlar Müdürlüğünde pekâlâ ıttıla kes-

bedeibilirler. Hel hal ve kârda okunma diye 
aslında bâtıl olan bir usul gerçekleşmedi diye, 
başka türlü bu önergelere ıttıla keslbetmenin 
yolları varken Anayasanın lâfzının sarih emri 
Meclis Başkanlığı tarafından asla ve kafa ih
mal edilmez. İhmal edilip onun yerine başka 
'konular konuşulduğu takdirde o işlemler de 
keenlemyekûn farz edilmesi iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, O. H. P. Grupu bi
raz önce Sayın Müftüoğlu ve Sayın Bağcuoğlu 
arkadaşlarımız tarafından, burada Hükümetçe 
sevk edilmiş olan Seçim kanunu tasarısının geç
mesini önlemek için obstrükmyton taktiklerine 
başvurmakla itham edildi. Evvelemirde, bun
dan önce geçen dönemde, Seçim kanunu tasarı
ları geçerken Muhterem A. P. Grupunun da 
İçtüzüğün ve Anayasanın kendilerine tanıdığı 
haklan, yetkileri ellerinden geldiği ölçüde im
kânları, İçtüzük ve Anayasa içinde görebildik

leri ölçüde kullanmaları karşısında biz hiçbir 
şey dememiştik. 

Muhterem arkadaşlarım, biz niçin gensoru 
önergeleri, genel görüşme önergeleri veriyoruz? 
Çünkü, sandıktan çıkıp geldikten hemen son
ra, bu memlekette üzerinde durulması gerekli 
olan dâvalar hiç mevcut değilmiş gibi, hiç de
ğilse halkın seçmen kütlesinin yüzde 47 sinin 
muarızı olduğu konuları buraya getirip çıkar
maya çalışan bir Hükümetin evvelâ basiretin
den şüpheli olduğumuz için ve böyle bir Hü
kümeti evvelemirde her şeyden evvel millet 
huzurunda murakabe etmek kanaatinde oldu
ğumuz için bunları buraya getirdik. (Muhale
fet sıralarından.alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım,'Hükümetin ve ikti
dar grupunun Seçim kanunu tasarısı, Af ka
nunu tasarısı, yarın TRT kanunu tasarısı gibi 
konularla, hattâ kendisini desteklemiş olan çev
releri dahi ziyadesiyle hayal kırıklığına uğrat
tığını, huzursuzluğu hattâ kendisinin en ya
kın destekçisi diye bildiği büyük iş muhitleri
ne dahi yaydığı gazetelere aksetmiş olan istifa 
haberlerinden dahi bellidir. (C. H. P. sıraların
dan «dbravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin uğraş
ması gereken başka konular vardır. Yüz tane 
kanun tasarısının hazırlandığından Muhterem 
Başbakan bahsetmişlerdir. Bu beyanları rad
yolarda okunmuştur. Gecekondu kanunu tasa
rısı, Tasarruf bonoları kesintilerinden . bir kı
sım işçilerin, esnaf ve memurların muaf tutul
ması yolunda C. H. P. milletvekilleri tarafın
dan verilmiş olan kanun teklifi. Türk köylü
süne ucuz gübre, ucuz ilâç, ucuz alet ve trak
tör temin ötmek için getirilmiş olan kanun 
teklifi. Çay işletmeleri kanunu teklifi, öğret
menlerin pek çok derdine çare bulacak olan 
İlköğretim ve eğitim Kanununun maddeleri
nin değiştirilmesine dair teklif. Bina kiraları
na mütaallik olan teklif. İhale Kanununa mü
taallik olan teklif ve tasarı. Muhtelif üniversi
telerin yurdun dört bucağında kurulması için 
yapılmış olan kanun teklifleri. Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliğine mütaallik kanun tek
lifi. Bunlardan daha çok fazlalarını Muhterem 
Hükümet Başkanının saymaya muktedir oldu
ğunda asla şüphem yoktur. Memleketin bu ka
dar çok dertleri varken meselâ bir petrol ko-
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nusu mevcutken bu gibi konuları buraya geti
rip ilerisi için siyasi amalin peşinde koşarken 
(böylesine basiretsiz bir Hükümeti murakabe 
etmek istiyen ve Anayasadan, İçtüzükten aldı
ğı haklan kullanan bir grupu, niçin bizi mu
rakabe ediyorsunuz, diye millete şikâyet etmek, 
demagojinin ta kendisidir arkadaşlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Evvelemirde Hükümetiniz ve Grupunuz 
•memleket meseleleri üzerinde, memleketin siya
si huzuru üzerinde asgari bir basirete sahibol-
duğunu gösterir, getiriniz Gecekondu kanunu
nu görüşelim, getiriniz biraz evvel burada say
dığım halkın ve milletin dertlerine çare bula
cak kanunları, görüşelim. O zaman göreceksi
niz ki ; Hükümetin iktisadi ve sosyal programı 
her ne ise onun 'karşısında muhalefetimizi! be
lirteceğiz. Fakat o programın gerçekleşmesine 
mâni olucu çalışmada bulunmıyacağız. Ama 
memleketin yüzde 47 sinin karşısında bulun
duğu bir meselede sadece biz sandıktan çıkıp, 
geldik gibi yanlış birtakım teorilere dayanarak 
burada memleket huzurunu bozmaya çalışırsa
nız, memleket huzurunu bozmaya çalışan bir 
Hükümeti Anayasanın, İçtüzüğün tanıdığı bü
tün hakları sonuna kadar istimal ederek mura
kabe edeceğiz arkadaşlar. (C. H. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı, bu
yurunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, takririn lehindeki mütalâaları
mızı Yüksek Heyetinize arz etmeden evvel tâ
biri mazur görsünler, suçluların davacı olma 
'gayretleriyle, burada yaptıkları ithamı cevap
landırmak zorundayım. M. P. ne mensuptur bu
gün toplantıya riyaset eden Başkan arkadaşı
mız. (A. P. sıralarından müdahaleler.) Evet 
M. P. ne mensuptur diyorum, tarafsız değildir 
demiyorum, odanızda... (A. P. sıralarından mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden lütfen 
müdahale etmeyiniz. Yerinizden müdahale et
meyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — On da
kika evvel odanızda oturduğunuz arkadaşları
nızla bunu arkadaşlarınızla kararlaştırdığınız gi
bi ithamda bulunan arkadaşlar çok yanlış bir yol 
saçıyorlar. Eğer, bu tarzda fikirlerin karşısına çık

ma yolu açılacak olursa, buraya gelenlerin kimler
den akıl aklığını da biz söyleriz. (M. P. ve C. II. 
P. şıralarından alkışlar.) 

Arkadaşlar, bu sözleri söyliyen arkadaşın 
birkaç gün evvelki hâdiseleri hatırlaması lâ
zımdı. Birkaç gün evvel burada nelerin cere
yan ettiğini hatırlaması lâzımdı. Başka bir par
tinin verdiği gensorunun görüşülmemesini te
min için, yine A. P. Grupundan gelen gayret
lerin karşısına, Saym Ahmet B'ilgin arkadaşı
mız, Anayasanın 89 ncu maddesinin mutlak 
hükmü karşısında, bu arzunuzu kabule imkân 
yoktur demiştir ve kendi anlayışına göre tat
bikat yapmıştır. O zaman böyle hareket eden 
bir Başkanın şimdi tezada düştüğünden bah
setmek tezada düşmenin ta kendisidir. Hiç kim
se Ahmet Bilgin arkadaşımıza bizim partide 
emri kumanda edecek kudrete sahip değildir. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler.) Öyle, tabii e-
rin tezahüratı böyle olur. (Orta ve sağ sıra
lardan «bravo» sesleri, alkışlar.) En yakın ar
kadaşıyım, 21 seneden beri kader yoldaşlığı ya
parız. Bir tek gün vicdani kanaatine müdahale 
etmiş değilim arkadaşlar. 

Arkadaşlar, burada büyük sözler ediliyor. 
Murakabenin ciddiyetinden, kutsiyetinden, Ana
yasaya saygıdan, Meclisin kanun yapmak fonk
siyonundan bahsediliyor. Fakat, bunu yapanla
rın sözlerini bir mantık süzgecinden geçirdiği
miz zaman samimiyetsizlik karşımıza Erciyas 
dağı gibi çıkıyor. (M. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar, Kurucu Meclis ve onun bir 
parçası olan Temsilciler Meclisi bugünlerde 
A. P. ne pek şirin göründü. Ona vücut veren 
bir meşru ihtilâli bile tanımayan bir zihniye
tin mümessilleri buraya gelip Kurucu Meclise 
saygıdan bahşediyorlar. (Muhalefet sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Hiç protesto etmeyin, biz kırk kişiyiz, bir
birimizi biliriz. 

Arkadaşlar, biraz evvel konuşan sözcü, 
Temsilcıilcr Meclisine bir kaside okudu. O Mec
lisin üyelerinin tarafsız olduklarım, hiçbir par
tinin tesiri altında bulunmadığını ifade etti. 
Bakıyoruz, aynı sözcünün başı olan Demirci bu 
kürsüye gelip, Kurucu Meclisin yüzde 75 i 
Halk Partili idi, demek suretiyle, bugünkü te-
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şebbüsünün karşısına çıkaranları ilzam etmek 
taktiğine başvuruyor. Bunun hangisi samimî? 

Memleketin hayati meselelerinin burada 
görüşülmesine mâni olmak için 89 ncu madde 
kullanılamaz şeklinde nazari bakımdan cazip 
gözüken bir mütalâa ileri sürdüler. Acaba 
memleketin hangi hayati meselesini burada 
görüşmek istiyorlar? Kendilerini tek başına ik
tidara getiren bir Seçim Kanununu kâfi gör
meyip kanun zoruyla, emanete ihanet zoruyla 
yarınlarını temin etmek gayreti içindedirler. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Milleti hi
çe sayıyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) Ben mil
leti hiçe saymıyorum. Milleti siper yapan 
mânevi karaborsacıların zihniyetini teşhir edi
yorum. (M. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Arkadaşlar, Anayasanın mutlak hükmü 
karşısında tefsir yoluna gitmiye hiç kimse sa
hip değildir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Mânevi 
karaborsacının ta kendisi sensin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mâne
vi karaborsacı sizlersiniz. Nasıl mânevi ka
raborsacı olduğunuzu yeri geldiğinde anlataca
ğım burada. Şimdilik hükmü dinle, esbabı 
mucibesini sonra konuşuruz. 

Çok hayati bir mesele imiş. Dağlann ar
dında yaşayan köylü. Ben sana D'Hont siste
mini ihya edesin diye rey verdiydim, niye bun
ları yapmıyorsun, diye sabırsızl anı yormuş. Or
ta ve sağ sıralardan gülüşmeler) Hassas yü
rekleri de köylünün bu ıstırabı karşısında ha
rekete geçmiş. (Orta ve sağ sıralardan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hukuktan bahsediyorlar burada. Evvelâ hu
kuktan anlıyorlarsa, hukukta hiç kimsenin 
itiraz edemiyeceği bir kaide vardır; tefsir. 
bir maddenin mânasının müphem olduğu nok
tada bahis mevzuu olur. Mânası açık olan bir 
madde karşısında tefsir yoluna gidilemez. Hele 
tefsir adı altında hükümler tahrif edilerek te
sis yoluna hiç gidilemez. Anyasa ne diyor, 
Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir; 
Milletvekillerince veya bir siyasi Parti Gru-
punca verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmıyaeağı, verilişinden sonraki ilk bir
leşimde görüşülür.» 

' Acaba bu kadar methü sena ettikleri, göl
gesine sığınmak istedikleri Kurucu Meclis'de J 

yer alan yüzlerce fikir adamı, Türkiye'yi bil
medikleri için mi «Verilişinden» tâbirini bura
ya koymuşlardır? Eğer Meliste okunduktan 
sonraki birleşim diye bir düşünceleri olsaydı, 
her halde fikirlerini ifade edecek kudrete sa-
hibolan o insanlar böyle bir ibareyi kullan
mazlardı. Sığındığınız Meclisi teehil etmek 
gibi bir neticeyi istemiyorsanız derhal fikriniz
den rücu edin. Okunuşunda demiyor, verili- j 
sinde diyor. Nereye verilişinde? Parlâmento
da nereye verilir? Meclis-Başkanlığına verilir, 
Senato Başkanlığına verilir. Başka bir merci 
yok. Sarahat karşısında delâlete itibar edil
mez derlerdi, eski hukukçular. Hele Anayasa 
gibi kolay kolay değiştirilmemesi, bir memle
ket için teminat telâkki edilen bir kanunun 
hükümlerini, teamül gibi birtakım mütalâalar
la değiştirmiye kalkışmanın hukukta, mantık
ta yeri yoktur arkadaşlarım. Yazılı kaidelerin 
karşısında teamül diye bir mütalâa ile ortaya 
çıkmak, bu yazılı kaidelerin kıymetini hiçe in
dirir. Bir topluluk - iktidara dâ mensup ol
ması şart değil - İktidara ve muhalefete men
sup bir topluluk yanlış bir fikirde biran için 
birleşebilirler. El kaldırıp bir karara varabi
lirler. Bu bir iki defa da tekerrür edebilir. 
Eğer bunları siz yazılı hükümleri, hele değişti
rilmesi hususi bir prosedüre tabi tutulmuş bu
lunan Anayasa hükümlerini bir tarafa bıraka
cak kuvvette kabul ederseniz, o zaman hukuk 
devletinin hiçbir mânası kalmaz. 

Evet bir kere bu sarih. Başkanın da teza
dı, tenakuzu bahis konusu değil. Daha evvel 
de aynı yolda tatbikatı yapmış. Murakabenin 
kudsiyetinden, 'ciddiyetinden bahsediyorlar. 
Ama, kendi emellerine hizmet edebilmek için 
do murakabeyi âdeta tesirsiz hale getirecek 
takrirlerle müzakereleri 15 dakikaya indire-
biliyorlar. Canları isterse üç dakikaya da in
direbilirler, bir dakikaya bile indirebilirler. 
Bu takdirde bu Mecliste murakabe vardır de
mek mümkün müdür? Vaktiyle Toplantı ve 
Gösteri yürüyüşleri Kanununu çıkaran insan
ların mantığı şu idi : Hiçbir toplantı hakkını 
ortadan kaldırmıyoruz. Bekleyin dört sene. 
Seçim zamanı geldiğinde on gün müddetle bü
tün meydanlar sizindir. Bu zihniyetin nasıl 
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bir hükme bağlandığını unutmayın, bu bir 
hakkın özünü tahribetmenin başvurduğu bir 
hilei şeriyeden ibarettir. (Muhalefet sırala
rından «Bravo» sesleri) Bugün maalesef ka
nun şeklindeki tasarruflar hariç, diğer tasar
ruflarınızın karşısına çıkacak, onu murakabe 
edecek bir organ mevcut değildir. Eğer bun
dan dolayı pervasızlık yoluna sapıyorsanız, 
size şunu söyliyeyim ki, tarih sizi murakabe 
edecek, bir gün millet sizi murakabe edecek. 
Dar T>oğazlar felsefesinden vazgeçin. O fel
sefeye kendilerini kaptıranlar sizden beş, on 
gömlek ileri oldukları halde, o dar boğazdan 
çıkıp selâmet sahiline varamamışlardır. (Orta 
ve sağ sıralardan «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

Murakabenin ciddî ve hayati bir müessese 
olduğuna inanıyorsanız, murakabenin yapılma
masına mâni olmayınız. Müddet tahditleriyle, 
filân kanunu öne alacağız, iddialariyle buna 
mâni olmıya çalışmayınız. Eğer bu yol açılır
sa, bir iktidar muraka'beyi sıfıra müncer kıla-
'bilir. Bir memleketin ihtiyacı tükenir mi? 
Daima kanunlar olur. Her seferinde kanunu 
öne alacağım diye bir karar verir ekseriyet. 
Bu sefer murakabe, adı var kendi yok bir 
müessese haline gelir. Bunu yapmıya hakkı
nız yoktur. Haklar; size hatırlatayım ki, şim
di bundan memnun olacaklar, bir anda. Hüs
nü istimal edilmek için düşünülmüştür; suiis
timal edilmek için değil. Millet iradesi hepi
mize bir vekâlet vermiştir. Ama milletin men
faatlerinin zaruri kılmadığı noktalarda kendi 
çıkarlarımız için kanun çıkarma yoluna giri
şirsek ; o kanun şeklen şu veya bu şeye uygun 
dahi olsa, manen gayrimeşru bir hareketin ifa
desi olur. (A. P. sıralarından «Millete sora
rız» sesleri). Tamam... Millete sorarız, millet 
kalkar... Ne güzel. Bu memleketi on sene buh
randan buhrana sürükliyenler de böyle der
lerdi. Ama milletin iradesini mefluç bıraka
cak, milyonlarca reyi tesirsiz hale getirecek 
tedbirler almaktan geri kalmazlardı. Sıkıştık
ça millete sorarız... Buyurun seçime gidelim, 
millete soralım, bakalım bu yaptığınızı millet 
beğenecek mi? (A. P. sıralarından gülüşme
ler, Muhalefet sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Buyurun millete soralım. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı iki dakikanız 
kalmıştır efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) Millete 
soralım arkadaşlar, millete soralım. Haydi so
ralım denince de kaçar, ama, ondan sonra mil
lete sormaktan bahsed'er. Arkadaşlar kendi 
günâhlarını millete yüklemek istiyenlerin baş
vurdukları demagoji silâhlarını ellerinden ala
cağız. Buyurun seçime diyeceğiz. 

Sıkıştıkça millete soralım diyenler bir kur
nazlığın peşindedirler. Ama ben bu kurnaz
lığa alaturka kurnazlık demiyeceğim. Baş
vekil gibi. Türkün her şeyi açıktır. Galiba bu 
kurnazlık Alamerikan kurnazlık. (Orta ve sağ 
sıralardan «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
müzakeresi hakkında iki lehte, iki aleyhte ko
nuşma olduğundan biz gündemimize devam ede
ceğiz. Yalnız. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkan müsaade eder mi? Bir şey arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
fikrimizi söyliyeyim, müsaade ediniz sonra iti
raz edersiniz. Yerinizden hemen müdahale et
meyiniz efendim. 

Başkanlık söze başlarken, Anayasanın 89 ncu 
maddesinin sarih hükümleri karşısında gensoru 
ve genel görüşme önergelerinin behemahal mü
zakerelerinin zaruri olduğuna kaani olduğumu 
gündemi tetkik suretiyle kanaat etmiş olduğu
mu arz etmiş idim. Şimdi burada konuşan ha
tipleri dinledim. Teker teker cevap vermiyece-
ğim. Yalnız Kemal Bağcıoğlu arkadaşımız, biz 
bir kanunu yapmak için yapılan saboteyi önli-
yeceğiz ve buna katiyen müsaade etmiyeceğiz, 
kimse buna mâni olamıyacaktır, dedi. Ben de 
şunu arz edeceğim onun sözüne karşılık. Kanun 
yapmak gerekçesiyle Anayasayı da bu âciz Baş
kanınız rafa koyamaz arkadaşlar. (Bravo ses
leri, alkışlar). Binaenaleyh, ilk kararım.. 

Buyurun efendim, emriniz? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Müsaade 
ederseniz yerimden Sayın Başkanıma iki cüm
le ile hitabetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İçtüzü
ğün 89 ncu maddesi.. 
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BAŞKAN — Hangi tüzüğün efendim? 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İçtüzü

ğün 89 ncu maddesi gereğince iki lehte, iki 
aleyhte söz vererek bu meseleyi bir usul mese
lesi yaptınız. Bu maddenin son fıkrası reye mü
racaatı şart koşuyor. (Gürültüler). 

(C. H. P. Sıralarından «Anayasanın oldu
ğu yerde İçtüzük işlemez», sesleri) 

BAŞKAN — Anayasanın sarih hükmü kar
şısında hiçbir işlem yapılamıyacağını tekrar 
arz ederim. (C. H. P. ve M. P. sıralarından, al
kışlar) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, İçtüzüğün 89 ncu maddesi ve tea
müller.. 

BAŞKAN — Rica ederim, mümkün değil 
efendim. Anayasanın sarahati karşısında ne 
içtüzük işler, ne teamül işler, benim kendi ka
naatime göre, teamül de, içtüzük te sonra gelir, 
Anayasa başdır. Anayasa temel kanundur. Ana
yasayı, temel kanunu bırakıpta içtüzük hüküm
leriyle, teamüllerle uğraşamam efendim. (Orta 
ve sağ sıralardan «bravo» sesleri, alkışlar) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, siz burada bir usul meselesi yaptınız, usul 
müzakeresi açtınız... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültüden anlaşılmıyor efen
dim, Başkandan bir şikâyetiniz varsa kürsüye 
buyurun. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Baş
kan burada bir usul meselesi ittihaz ederek iki 
lehte iki aleyhte. arkadaşlarımızı konuşturmuş
lardır. İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince 
Başkanlık bu yolu seçtiğine göre, meseleyi işa-
ri oyla halletmesi icabetmektedir. Başkanlığın 
bu tutumu tamamiyle içtüzüğe aykırıdır. O ba
kımdan Başkanlığı uyarıyorum, ikaz ediyoruz. 
Başkan bunu bir usul meselesi ittihaz ettiğine 
göre, mutlak surette bunu işari oyla içtüzüğün 
89 ncu maddesine göre halletmesi gerekmekte
dir. Saygılarımla arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kere açmış değilim. Başkanlıktan şikâyet ediyor 
(gürültüler) efendim müsaade edin. Bir defa ne 
beyanda bulunacaksam onu bir dinleyin. Bu ar
kadaşımız Başkanlığın tutumu hakkında şikâ
yetçi oldu, ne söyliyeceğini anlamadan elbette ki, 
bir şey söyliyemezdim. Gürültüden işitilmi

yor, buradan söyle de anlıyalım, dedim. Anla
dığım şudur: Usul müzakeresi yaptınız, usul 
müzakeresi yaptıktan sonra ona ittıba etmek 
mecburiyetindesiniz, diyor. Ben yapmış oldu
ğum işlemin karşısında, iki aleyhte, iki lehte 
konuşan arkadaşı kanaatimde bir yanlışlık ol
masın, yanlış bir hüküm vermiyeyim, diye din
ledim. (A. P. sıralarından alkışlar) ister alkış
layın, ister küsün; yerinizden bağırmayın yal
nız dinleyin önce (gürültüler). Ben sözüme baş
larken arz ettim, ben bunu Anayasanın hükmü 
karşısında oylatamam, ancak bunları dinliyece-
ğim, dedim, zabıtlarda mevcuttur. Siz bunu 
bir usul meselesi yaptınız. Neticesinde şey edin 
diyorsunuz? Bir usul meselesi değil, ancak ben 
bunu arkadaşlarımın fikirlerini anlamak ve aca
ba yanlış bir yolda olmıyayım diye kanaatimi 
takviye etmek istedim. Buda günah mı? (Gü
rültüler) rica ediyorum Başkanlığın tasarruf
larına bu kadar müdahale etmeyin. Biz gün
demimize geçip gündemi yürütmek mecburiye
tindeyiz arkadaşlarım. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) Başkanın te
nevvür etmesi için söz verilmez, böyle bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Ben veririm, herkesin sözüne 
itibar ederim ama yalnız seninkine değil (gü
rültüler) rica ederim oturun, çok rica ederim 
oturun. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ne de
mek, bu sözünüzü tavzih edin. 

BAŞKAN — Rica ederim oturun (gürültü
ler). 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Oturmı-
yacağım, sözünüzü tavzih edin. 

BAŞKAN — Rica ederim oturun. Söyledi
ğiniz sözün şeyine itibar, edemem efendim. Rica 
ederim oturun (gürültüler). Rica ederim oturun 
diyorum. Size ihtar veriyorum efendim, oturun 
yerinize. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) Oturmıyaca-
ğım. Özür dileyin. 

BAŞKAN — Oturun diyorum. Oturmazsa
nız tekrar ederim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Oturmı-
yaeağım, sözünüzü tavzih edeceksiniz.. 

BAŞKAN — Hiçbir zaman tavzih edemem. 
söyledim ve zabıtlarda mevcuttur. Oturun efen
dim. 
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TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 0 halde 
sana en ağır kelime ne ise onu söylüyorum... 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun yerinize 
diyorum... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Oturmu
yorum... Hem de hakaret ediyorum. En ağır ke
lime ne ise onu söylüyorum. 

BAŞKAN — Onu, söyle, anlıyayım, o keli
meyi tekrar et de göreyim bakalım. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Oturmu
yorum. 

BAŞKAN — Oturmuyorsan dışarı çıkar
sın efendim. (M. P. sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, şiddetli gürültüler) lütfen mü
dahale etmeyin efendim. Rica ederim, gürültü 
yapmayın, arkadaşlar.. 

Gündemimizin 13 ncü maddesindeki genel 
görüşme halanda.. (Gürültüler) ne diyorsunuz 
arkadaşım? Rica ederim, bağırmayın. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Sayın 
Başkan, sırada daha başka maddeler vardır, on
ları sunun da usulüne uygun bir muamele ol
sun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Biz sa
bahtan beri şuraya Anayasa hükümlerini tatbik 
edeceğiz diye oturduk. Gündemin başka madde
lerinin, Anayasada behemehal ön safhada konu
şulması diye bir şey yoktur. Ama 89 ncu mad
dede, genel görüşme ve gensoruların muhakkak 
bir birleşimden sonra gündeme alınıp almmıya-
cağma dair görüşme yapılacağına dair emri katı 
vardır. Binaenaleyh onun için onları intihabe-
diyorum. Ve bundan sonra onları okutup mü
zakere açacağım. (A. P. sıralarından bağrış-
malar, gürültüler) 

Bu vaziyet karşısında görüşme yapılamaz 
arkadaşlar. Oturun, Başkanın sözünü dinleyin. 
Yahut böyle mütemadiyen itiraz edip de gün
demi engellemeyin. (Gürültüler) 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Sayın 
Başkan, usule uymamakta devam ettiğiniz müd
detçe Adalet Partisi Grupu salonu terk edecek
tir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — .Müsaade edin arkadaşlar, anla
şılmıyor (Gürültüler) 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade edin arz edeyim. 

BAŞKAN — Çıkın buyurun konuşun da öğ
renelim efendim. Bak bakalım öğrenmek için 

I konuşma lâzım mı imiş, değil mi imiş? (Gürül' 
tüler) 

Lütfen oturun arkadaşlar, çok rica ederim 
herkes yerine otursun. Herkes ayakta olmaz. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; maalesef Başkan, sabahki 
oturumu Meclis Heyeti umumiyesinde takip da
hi etmediği için, sabahleyin cereyan eden hâdi
selerden ve tatbik edilen usullerden haberdar 
olmadığından.. (Sağ sıralardan «buradaydı» 
sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim rica 
ederim cevabını biz vereceğiz. Arkadaşlar yap
mayın bunu. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Eğer 
böyle mütemadi surette Meclisi çalıştırmamak 
için elinden gelen gayreti gösterecek olursa, 
Adalet Partisi Grupu olarak toplantıya, Meclis 
Heyeti Umumiycsine iştirakimize imkân kalmı-
yacaktır. (Gürültüler) Müsaade buyurun ve 
Başkan Ahmet Bilgin Beyefendi Başkanlığa de
vam ettiği müddetçe de Millet Meclisi Heyeti 
Umum iyelerin e iştirakimize imkân kalmıyacak-
tır. (Orta ve sağ sıralardan «sağ ol» sesleri).... 
(Mili et Partisinden Bahattin Uzunoğlu'nun an-
laşılmıyan bir sözüne karşı) Merak etmeyin za-
tiâliniz onun için Millet Partisine transfer ol
muştunuz kardeşim. Biliyorum onları müsaade 
buyurunuz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ta
nıttım, yine de tanıtacağım.. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Şimdi 
şurası bir vakıa ki, biz Adalet Partisi olarak 
arkadaşlarımızla şurada 226 kişi 3 - 4 günden 
beri değil başından beri, devamlı surette Meclis* 
müzakere!erir.in sükûnetle cereyanı için elimiz
den gelen gayreti gösteriyoruz. Biz her türlü 
obstrüksiyona rağmen, bu kanuniniı Meclisten 
geçirmek için elimizden gelen gayreti gösterece
ğiz. Siz gensoru takririni 10 değil, 110 dahi ver
seniz bu Meclis çalışacak ve mutlaka gündemin-

• deki işlerini görüşecek, kanunları çıkaracaktır. 
(C. II. P. sıralarından, «milletin hayrına olan 
kanunları çıkarın» sesleri.) (Gürültüler) Her 
kanun memleket yarırmadır, memleket hayrına
dır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç müsaade edin. 
Karşılıklı konuşmakla bu işler olmaz sayın kar
deşim. (A. P. sıralarından Başkana karşı bağ-
rışmalar). 
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SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan si/, bana müdahale etmeyiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da benim tu
tumum hakkında ne söyliyccckscniz, söyleyiniz. 
Bağladınız başka kanunlardan şundan, bundan 
bahsetmeye bu doğru değil. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Küslide 
konuşan hatibe değil, müdahale edenlere müda
hale edin evvelâ. 

BAŞKAN — Onlara da ediyorum, onları da. 
Ama hepiniz birden konuşuyorsunuz. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Ben sa-. 
det dr.ıııa çıkarsam müdahale ediniz. Sayın Baş
kan, su bir v?kıa ki, günlerden beri bu Mecliste 
mihakorc edilen her kanun memleketin hayrına
dır. Bunun aksini iddia etmek mümkün delil
dir. BIT; bu memlekete yeni bir şey getirmiyo
ruz. İflOl de tatbik edilen sistemi tekrar ihya 
etmek istiyoruz. (C. TL P. sıralarından «geriye 
mi fridiyorsunuz», sesleri) Müsaade buyurun 
beyler eğer bu gericilikse biz bu gericiliği kabul 
odiy^rm. 

BAŞKAN — Snym Bilrrie, müsaade edin. Se
çim Kanununun müzakeresi geldiği zaman konu
şursunuz. Simdi sırası mı? Başkanın tutumu 
hakkında lütfedin de onu konuşun efendim. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Tüzükte, 
sunuşlarda.. CM. P. sı rol arından. «Millet seçim 
değil, rreçim kanunu istiyor» sesleri) 

BAŞKAN — Gok r:ca ederim, ne sövlivecek-
seniz sövle^in. d'nl'vorum efendim. (Gürültüler). 

SADETTİN BİLGİÇ -(Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, siz de şunu katiyetle biliyorsunuz 
k;, Sayın Başkan tutumu bu Meclisi çalıştıramaz 
İmle rrotirmektedir. Yanbş teamüller tesis etmek
tedir. Gündemde rnevcudolan birçok meseleler ve 
ciTıa^a girmiş konuşulması lâzımgclcn meseleler 
ivcd'l'k ve öncelik takrirleri varken bunların hep
sini bir tarafa iterek kendi arzu ctt;ğini Meclise 
empoze etmeye kalkışmaktadır. Bunlar usule ay
kırıdır ve bu bakımdan Başkanın tutumunu açık
ça protesto ediyorum. Başkan kendiliğinden usul 
ihdas edemez. Bu^ün gündemde 13 ncü sırada 
olan bir meseleyi en ön sıraya getirmek imkânına 
sahip değildir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok r"ca ederim müdahale etme
yiniz. Dinleyiniz de neticesini alalım, rica ediyo
rum. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Sayın 
Turhan Fcyzloğlu dostumuz her zaman bu kür

süde ifade eder ki, kürsüde konuşan hatibe mü
dahale etmek Parlâmento teamülünden değildir, 
der. Ama görüyorum ki, şurada ancak 10 dakika
lık bir konuşma yaptım, bundan evvel kendisi 
mütaaddit defalar saatlerce konuştu, biz dinledik. 
Her defasında bu tavsiyede bulunmuş olmasına 
rağmen, şimdi de görüyoruz ki, konuşan hatiple
re müdahale etmektedir. (C. H. P. sıralarından, 
«Sen de müdahale ettin» sesleri.) Ben kimseye 
müdahale etmiyorum. 

Sayın Başkanın yanlış teamül tesis etmemesi
ni ve usule, teamüle, İçtüzüğe riayet etmesini bil
hassa kendisinden rica ediyoruz. Biz Adalet Par
tisi grupu olarak Başkan ne şekilde hareket ederse 
etsin, bu kanunların çıkması için Parlâmentonun 
usulüne göre çalışmasını temin için elimizden ge
len sükûneti ve gayreti göstereceğiz. Bundan hiç 
kimse başka bir şekilde endişe etmesin. Emin 
ve müsterih olunuz ki, biz bu kanunları buradan 
geçireceğiz. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (Gürül
tüler) Müsaade buyurun efendim, Sayın Sadet
tin Bilgiç arkadaşımız benim gündüz ki müzake
releri takibetmediğimi buyurdular. Ben sabah
tan akşama kadar Meclisi bekledim, ve bütün mü
zakereleri dinledim. Yalnız şurasını arz edeyim 
ki, Riyaset Makamında bulunan bir Başkan arka
daşımın benim kanaatlerime uymıyan birtakım 
işlemlerini aynen benim de kabul etmek zarure
tinde olduğumu asla zannetmiyorum arkadaşla
rım. Kanaatim ne ise onu tatbik ederim. Kana
atimin Anayasanın hâkim olmasını âmir bir du
rumu olduğuna göre, ilk defa da söyledim, gün
demi tetkik ettikten sonra ancak buna karar ver
miş olduğumu da arz ettim. Binaenaleyh bunla
rın üst tarafı, şu şöyle oldu, kanun gelecekti, 
bilmem gidecekti, bunlar beni ilgilendirmez. Ana
yasa temel kanundur, temel kanunu hâkim kıl
mak için senelerden beri mücadele etmiş bir in
sanım. Burada da bunun mücadelesini yapaca
ğım arkadaşlar. (M. P. sıralarından, alkımlar 
«bravo» sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar, iki önerge gelmiştir, okutu
yorum. Lütfen oturun. Dinleyin de sonra efen
dim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Müsaade edelim ama şimdiye 
kadar hep müsaade ile geçti vaktimiz. 
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İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) 
— Müsaade buyurur musunuz Başkanlığın tutu
mu hakkında üç dakikalık bir konuşma yapayım.. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkındaki 
konuşmanızı lütfen başka bir zamana bırakınız 
da lütfen şu önergeleri dinleyin. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) 
— önergeyi milletvekili verir, söz talebinde de 
milletvekili bulunur. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyalım ondan sonra, 
icabederse size söz vereyim, diyorum. Niçin otur-
muyorsunuz rica ederim? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) 
— Bendeniz bir önerge vereyim, ondan sonra ba
na da söz verin. 

BAŞKAN — Lütfen verin. Fakat önce tak
rirleri dinleyin Beyefendi. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi toplantısının 15-. 3 . 1966 günü 

saat 14,30 a bırakılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin selâmeti bakımından, yarın 

15 . 3 . 1966 saat 15,00 e bırakılmasını arz ede
rim. 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu önerge
ler hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) 

— Bendeniz bir önerge takdim edeceğim. Ondan 
sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeler hakkında konuşma
lar bitsin, zatıâlinize söz vereceğim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, önergeler hakkında söz rica ediyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, daha biraz önce burada, 
.gündemin Başkanlık sunuşları kısmında yer 
alan genel görüşme ve gensoru önergelerin
den ıttıla keşfetmediklerinden dolayı yakınan 
arkadaşlarımız, şu anda bugüne kadar daima 
Meclisi gecelere kadar sürdürmek niyetini da
ha. biraz evvel Sayın Bilgiç'in ağzitndan ifade 
etmiş bulunan bâzı arkadaş]arımız, şimdi her 
nedense Meclisi şu anıda kapatmak ve Çarşam

ba günü birleşime başlamak arzusunu ifade 
ediyorlar. 

Muhterem Başkanlığa, Anayasanın lâfzının 
sarih hükümlerini savunmakta büyük celâdet 
gösteren Muhterem Başkana... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler ve «ıbravo» sesleri.) Bu öner
gelerin altında yatan ve aslında Anayasanın 
kendisinin savunmaya çalıştığı emrinin yeni
den ikmal edilmesi maksadını taşıyan bu öner
gelerden önce, hiç kimsenin itirazı olamaması 
için, halen Başkanlık sunuşları içinde yer alan 
ıbütün genel görüşme ve bütün gensoru öner
gelerini Meclisin ıttılaına arz etmesi ve bun
dan sonra bu araverme önergelerinin oya kon
masını rica ediyorum. Çünkü, aksi takdirde 
Muhterem Başkanın şu anda savunmaya ça
lıştığı Anayasanın yeniden ihmal edilmesi, ye
niden ihlâl edilmesi tehlikesi vardır, eminim ki 
Sayın Başkan bu maksada alet olmıyac aktır. 
(Ortadan ve sağdan şiddetli alkışlar, A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Etem Kıbçoğlu buyu
run. Önergenin lehinde mi, aleyhinde mi?.. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) — 
Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, bütün gruplara men
sup arkadaşlarımızın, Meclis müzakerelerinin 
Anayasaya, İçtüzüğe ve teamüllere uygun ola
rak cereyan etmesinde hemfikir olduğunu ifa
de etmeyi dahi zait telâkki ederim. Yalnız bu 
akşamki müzakerelerde hakikaten çok entere
san olaylar cereyan etmektedir. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Ulus 
meydanındaki gibi mi ? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Devamla) 
— İftira ve tezvirin... Orhan Bey... 

BAŞKAN — Sayın Kıbçoğlu bir dakika, za-
tıâliniz önerge üzerinde söz aidimiz, eğer öner
ge dışına çıkarsanız lütfen çıkmayın, çünkü 
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 
Evvelce söyliyeyim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOGLU (Devamla) 
— Sayın Başkanın da ikazlarına teşekkür ede
rim. Onun cevabını da arz etmek isterim. Bu 
fikir, zikir meselesidir. Peşinen ikazda bulun
duklarına göre, yapmak istedikleri bir şey var
dır, ama ona da fırsat vermeden düşünceleri-
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mizi, takrir üzerindeki sözlerimizi, görüşleri
mizi izah edeceğiz. Yalnız burada çok entere
san şeyler cereyan etmektedir. On'lar da şudur. 
Oturdukları yerden sataşanlar, bunların zapta 
geçtiğini bildiği halde, cevapsız kalacaklarını 
zannedenler. Ben Sayın Orhan Beyefendiye şu 
kadarını söyliyeyim ki, iftira ettikleri, tezvi-
ratta, tertiplerde bulundukları insanlar mille
tin vicdanında taht kurmuşlardır, kimse de bu
nu yıkamamıştır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşun lüt
fen, rica ediyorum. Takrir üzerinde mi konu
şuyorsunuz? Soruyorum. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu noktayı müsaade buyuru
nuz da arz edeyim. 

BAŞKAN — Zaten müsaade ediyoruz kar
deşim, bir şey dediğimiz yok. (Gülüşmeler.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Şimdi takririn lehinde konuşabilmek için 
Başkanlığın tutumunu ele alıp oradan müda
faasını yapmaya, lehinde bulunduğumuz konu
ya gelmek ica/bediyor. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Takririn üze
rinde konuşsun Sayın Başkan, ya takririn. le
binde konuşulur, ya aleyhinde. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Şimdi bir arkadaşımız takrir vermiş... 

ALİ KARAHAN (Halkkâri) — Takrir üze
rinde Sayın Başkan, lütfen hatibi takrir üze
rinde konuşmaya davet edin. 

BAŞKAN — Hepiniz konuşuyorsunuz, han
gi birinizin sustuğu var ki. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Bir arkadaşımız takrir vermiş, Sayın Baş
kan lehte, aleyhte konuşmaya müsaade buyur
muşlar. Neden buyurmuşlar?.. Mesele anlaşıl
sın, tavazzuh etsin, ondan sonra da Yüksek 
Heyetiniz lehinde ve aleyhinde reylerini kul
lansın, hangi görüşle Yüksek Meclisin sahip 
çıkacağı hususu anlaşılsın. Bütün bunlara ria
yet ediliyor, arkasından ben bunu oylıyamam, 
diyor. Neden oylıyamazsmız ? Neden söz ver
diniz? Bunun cevabı yok. Taktik malûm, yuka
rıda konuşulmuş, anlaşılmış. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bundan ev
velki muamele hakkında konuşmak yetkisine 
sahip değilsiniz. Size ricam şimdiki önergenin 
lehinde söz istediniz, bundan evvelki oturum 

hakkında konuşuyorsunuz. Rica ediyorum, ba
kın kaçıncı defa rica ediyorum, önergenin le
hinde konuşmalarınıza devam buyurun, bu işi 
biran evvel ikmal edelim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başjkan, ikazlarınıza teşekkür ederim. 
Bu huduttan da çıkacak değilim. Şu hususu arz 
etmeme müsaade buyurunuz. Biraz evvel de 
ifade buyuruldu, müsaade etmemiş olsa idi
niz elbette burada konuşamazdık. Neden yarı
na bırakılmalıdır? Bu önemli bir konudur. 
Polemiğe girmeye lüzum yok. Şu veya bu şe
kilde meseleyi ortaya koymaya da lüzum yok. 
Ama ortada bir taktik var. Karşılıklı taktik
ler... 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kanım, tüzük çiğneniyor, takririn ya lehinde, 
ya aleyhinde konuşulur. 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyin, mütaaddit defalarca rica ettim. 
Celseyi zatıâliniz mi idare edeceksiniz, yoksa 
ben mi ? Lütfen susun diyorum. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, susuşumun sebebi, Meclis 
müzakerelerini baltalamak istiyen, Meclis mü
zakerelerini normal hudutların dışına çıkarmak 
istiyen arkadaşlarla sizleri karşı karşıya bırak
mak ve böylece zabıtlara Meclis müzakereleri
nin normal cereyanına mâni olmak istiyen in
sanların kimler olduğunu tesfoit etmek içindir. 
Yoksa, Devlet düzenini dahi bozmaya yelten
diklerini ispat etmiş insanların, burada konuş
malarına, lâf atmalarına cevap verecek de de
ğilim. Zamanı geldiği vakit herkes cevabını 
alacaktır, şimdiye kadar da almışlardır. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Devlet 
düzenini yıkmaya çalışan sizlersiniz. Rejimi bo
zanlar da, yıkanlar da sizlersiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yeriniz
den bağırmayın Azizıoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Şimdi muhterem arkadaşlarını... 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bun
lar bir sarhoşun lâflarıdır, muayeneye gönde
rin, bu adam sarihoştur, muayeneye gönderin. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, öner/genin le
hinde lütfen konuşmanızı bitirin, yoksa sözü
nüzü keseceğim. Bak tekrar ediyorum, lütfen 
ikmal edin artık. 
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İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
—• Sayın Başkan, şimdiye kadar zatıâlinizin 
ikazlarına riayet edeceğimi ifade ettim. Bu
rada bir arkadaşımız Parlâmentoda konuşul
ması mûtadolmıyan, hattâ yakasında taşıdığı 
rozete de uymıyan sataşmalarda bulunmakta, 
buna rağmen sizin ikazınız bana olmaktadır. 
Şimdi evvelâ şu arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, hepinizden ay
rı ayrı rica ettim. Hiçbirinizi de geri bırakma
dım. Susun diyorum. Ama zatiâliniz önerge
nin lehinde konuşmalardan daima dışarı çık
tığınız için bu karşılıklı konuşmalar oluyor. 
Bunu da lütfen kabul buyurun. 

İBRAHİM ETEM KLIÇOĞLU (Devamla) 
—• Sayın Başkanım, çıkmıyorum, ifade etmeme 
müsaade buyurulmuyor ki.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — (Başkana hi
taben) Siz susun da bitsin. 

BAŞKAN — Siz sussanız daha iyi olmaz mı 
acaba ? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Ciddî değildi" 
bu Meclis çalışması.. 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize diyo
rum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Oturmazsam ne 
olur? 

BAŞKAN — Oturun diyorum. Size ihtar ve
riyorum, buyurun oturun. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Kılıçoğlu, lütfen devam edin de biti
rin, karşılıklı münakaşalar vakit ziyama badi 
oluyor. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Efendim ben zaten vakit ziyamın aleyhinde 
olan bir arkadaşınızım. Şimdi, gündemin 1 nu-
marasmdaki maddeden 13 numaralısına atlıyo
ruz. Neden böyle oluyor? Arkadaşlarımız Ana
yasanın, İçtüzüğün ve Parlâmento teamüllerinin 
kendilerine verdiği haklardan istifade ediyorlar. 
Bir taktiktir. Mevzuubahsolan kanunun tedvin 
edilmesine veya geciktirilmesine mâni olmak 
için gayret sfsrf ediyorlar. Bu davranışlarına 
bir diyeceğimiz yoktur. Mevzuatın, teamülle
rin hududu içindedir. Bizler de iktidar partisi 
olarak millete vâdettiğimiz, çıkmasında millî 
menfaatler, gördüğümüz kanunun çıkarılmasına 
gayret sarf etmekteyiz. Şimdi, bu iki taktiğin, 
hangisinin daha doğru olduğunu, hangisinin ta

hakkuk etmesine zaruret olduğunu tâyin edecek 
kimdir?.. Anayasadır. İçtüzüktür, teamüllerdir. 
Ondan sonra da oylandığı takdirde, eğer Yüksek 
Heyetin ekseriyetinin reyini hangi taraf kazanı
yorsa o kanun bu Meclisten çıkacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi kanunu mu müzakere edi
yoruz? Rica ederim Kılıçoğlu, kanunu mu mü
zakere ediyoruz? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurulursa Heyeti 
Umumiye beıJm arzımın neyi istihdaf ettiğimi, 
tahmin ediyorum ki, anlıyorlar. Eğer zatiâliniz 
muayyen ve aklınıza koyduğunuz bir kararı bir 
an evvel istihsal etmek için istical buyuruyor
sanız o zaman konuşmamıza lüzum kaimi ya e ak
tır. 

BAŞKAN — Ben size, önergenin lehinde ko
nuşmanız için söz verdim. Kanunlardan bah
setmek için değil. Tekrar ediyorum sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde bırakmayın beni. 

IBKAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bendeniz önergenin lehinde 
konuşacağımı ifade ettim ve tahmin ediyorum 
ki önergenin de lehinde konuşuyorum ve diyo
rum ki; bir taraf çıkmasın, diyor, bir taraf çık
sın, diyor. O mevzuata uygun usuller ortaya 
koyuyor, diğer taraf da koyuyor. İkisinin ha
kemliğini kim yapacaktır? Terazi sizin elinizde
dir. Meclisin Başkanısınız. Tüzük var, Anaya
sa var, teamül var, akıl var, iz'an var ve ondan 
sonra da oya konulacaktır. Zatiâliniz, hayır, 
diyorsunuz bunu görüşmiyelim (Başkan hati
bin mikrofonunu kesti).. 

BAŞKAN — Lütfen buyurun tamamdır, Sa
yın Kılıçoğlu. 

A, P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Kesemezsiniz mikrofonu, ancak Mec
lisin kararı ile kesebilirsiniz. 

BAŞKAN — İstemiş olduğu söz önerge 
üzerinedir. Defaatla rica etmeme mukabil dai
ma sadet dışına çıkılmıştır. Bunun için sözünü
zü kesmek mecburiyetinde kaldım. Eğer mevzu 
dâhilinde konuşacaksanız lütfen sözünüze devam 
buyurun efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Muhterem Başkanım meseleyi Meclis Başkanı
mız olarak bu noktaya getirdikten sonra benim 
mâruzâtım burada bitiyor. Sizlere kolaylık olsun 
diye Meclis müzakeresini daha selâmetle yürüt-
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meniz bakımından burada mâruzâtıma son veri
yorum. Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıra
larından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Lehte söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun; önergeyi 

okuttum. Bir lehte, bir aleyhte konuşulur efen
dim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İki aleyh
te ve iki lehtedir efendim müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyu
run, usûl müzakeresi açmadık. Önerge üzerinde 
bir lehte ve bir de aleyhte konuşulur. (Gürültü
ler) Niçin böyle yapıyorsunuz efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — ikişer kişi 
konuşur, lehte ve aleyhte. (« A: P. sıralarından 
Başkan İçtüzüğü oku» sesleri.) 

BAŞKAN — Hayır o usul müzakerelerde
dir, bunda değil, siz tüzüğü lütfen iyi okuyunuz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Tüzüğü 
okuyun, sarihtir efendim, Başkanım müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lütfen;.. 
(Tokat Milletvekili Osman Saraç'm önergesi 

tekrar okundu.) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Takrir gönderdik, 
onun da okunmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Han^i takrir efendim? 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bi

zim de takririmiz var Saym Başkan. («Takrirler 
okunsun» sesleri.) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz, ar
kadaşlar; takrirler gelmiştir, iki takrir gelmiş. 
Birisi yarın 14,30 a, birisi de yarın 15,30 a tali
kini istiyor. Bunları okuttuk («Reye konmadı» 
sesleri.) Bu vaziyet karşısında ben celseyi tatil 
edec3gim efendim. Biz şeyden âciz kaldık. (Gü
rültüler, gülüşmeler.) 

Yarın saat 14,30 da toplanması hakkındaki 
takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yarın saat 
14,30 da toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum efendim. 

Kapanma saa t i : 22,35 

m** 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun Köy İçme Suları Başkanlığı ile Ges - İş Sen
dikası arasında imzalanan Toplu Sözleşmenin 
60 ncı maddesinin tatbiki konusunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/50) 

13 .1 .1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Köy İşleri Bakanlığı içme Suları Dairesi Baş
kanlığı ile Türkiye DSİ Enerji, Su ve Gaz İşçi
leri Sandikası arasında 1 . 5 . 1965 tarihinde yü

rürlüğe giren bir toplu sözleşme imzalanmıştır. 
Bu toplu sözleşmenin 60 ncı maddesine göre 

kanunun tanıdığı âzami had olan % 30 seyyar 
vazife tazminatının İçme Suları Dairesi tarafın
dan kabul edildiği halde, % 30 kadar verilebile
cek bu zammın Maliye Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığı arasında bir protokolle tesbit edilme
mesinden dolayı işçilere toplu sözleşmenin adı 
geçen maddesinin tatbik edilmediği ve işçilerin 
mağdur edildiği sendika tarafından beyan edil
mektedir. 

1. Toplu sözleşmenin 60 ncı maddesinin tat
biki hakkında Bakanlığın görüşü nedir? 

2. Ne zaman tatbik etmek kararındadır? 
3. ; Maddenin 1 . 5 . 1965 gününden itibaren 

uygulanması gerekmektedir. Bu suretle işçiler 
mağdur edilmemiş olacaktır. Bü konuda Saym 
Bakanlığın görüşü ve kararı nedir? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 21 . 2 . 1966 

Plânlama ve koordinasyon 
Sayı : 148 

Konu : 02867 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : 18 . 1 .1966 tarih ve Gn. Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/50 - 1031/4164 sayılı 
yazı. 

Köy İçme Suları Başkanlığı ile Ges - İş Sen
dikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin 
60 ncı maddesinin tatbiki konuşunda ne düşü
nüldüğüne dair Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesine Bakanlığımca verilen cevabın ilişikte su
nulduğunu saygı ile arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Köy Işme Suları Başkanlığı ile GES - İş sen
dikaları arasında imzalanan toplu sözleşmenin 
60 ncı maddesinin tatbiki hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlu'nun Köy İşleri Bakanlığına yönelttiği 
yazılı sorunun cevabıdır. 

Cevap : 
Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı ile 

GES - İş Sendikası arasında imzalanan toplu 
iş sözleşmesinin 60 ncı maddesi uyarınca sey
yar vazifeli personel için % 30 nisbetinde sey
yar vazife tazminatı ödenmesi hususu kabul 
edilmiş ve sözleşmeye ekli bir cetvelde de 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine 
göre seyyar işçiler tadadolunarak belediye hu
dutları dışında ve muayyen görev sahası dâhi
linde seyyar olarak vazife görmeleri şartmabağ-
lanmıştır. 

Bu maddenin uygulanabilmesi için toplu söz
leşmenin imzalanmasını mütaakıp Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınması yoluna gidil
miş, ancak muhtelif yazışmalardan sonra mez
kûr bakanlıkça bu maddenin % 30 olarak tat
bikine itiraz olunarak, 500 liraya kadar ücret 
alanlara % 15, 500 lira ve daha yukarı ücret 
alanlara % 12,5 nisbetinde tazminat ödenmesi
nin uygun olacağı bildirilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesinin 60 ncı maddesinin tat
biki, Borçlar Kanunununl9 ncu maddesi gere
ğince imkânsız hale gelmiştir. Sözü edilen mad

de, akitlerin nnıtdberiyetini kanuna muhalif 
olmamalarına bağlamaktadır. Halbuki 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi taz
minat oranı akid tarafların değil, ilgili Bakan
lık ile Maliye Bakanlığının müşterek tesbit ede
ceklerini âmir bulunmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesinde % 30 oranı kabul 
edilmiş bulunmasına rağmen, bu tazminat ora
nı yukarıda sözü edilen iki Bakanlık arasında 
müştereken tesbit edilmediğinden, yürürlüğe 
konulamamaktadır., 

Söz konusu oran, Maliye Bakanlığınca da 
kabul edildiği takdirde akid muteber olacak ve 
ödemeler % 30 üzerinden yapılabilecektir. 

Halen tazminat konusu, Maliye ve ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştiraki ile yeniden ele 
alınmış olup henüz bir sonuca varılamamıştır. 
Toplantılar devam etmektedir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, Kendir ekim alanının yüzölçümünün ne 
kadar olduğuna ve bölge ve illere göre dağılım 
miktarına dair yazılı soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/56) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

1. Türkiye'de kendir ekim sahasının yüzöl
çümü ne kadardır? Memleketimizin hangi böl
gelerine dağılmıştır ve illere göre miktarı ne ka
dardır? 

2. Özellikle seçim bölgem olan Kastamo
nu'nun Gökırmak havzasında fazla miktarda 
ekilen bu sanayi ham maddesinin ekim tarzı 
çok iptidaidir. 

a) Kendir tarımı yapılan Batı ülkelerinde 
durum nedir? Bakanlığınızca bugüne kadar ken
dir ekiminin modern usullerle yapılması üze
rinde durulmuş mudur? Durulmuşsa bu köylü
ye intikal ettirilmiş midir? 

b) Yetiştirilen kendirin tarladan. alınma
sı halen çekim usulü ile yapılmakta ve köylü
ler çok iptidai şartlar içinde çalışmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu konuda bir tetkik yapılmış-
mıdır? 
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e) Kendirin lifinin çıkarılması da çok ip
tidai gartlar altında, lifin değerini düşürecek 
şekilde ıslak denilen göllerde yapılmaktadır. Bu 
durum üzerinde durulmuş mudur?. 

3. Kendir ekiminin, üretiminin fenni bir 
şekilde yapılması için neler düşünülmektedir. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd 

Sayı : Müşavirlik 132/11838 

Konu : Âdil Toközlü'nün öner
gesi hakkında' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 4 . 2 . 1966 gün Genel Sekterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 1179/5102 - 7/56 sayılı yazı. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toköz
lü'nün; 

Kendir ekim alanının yüzölçümünün ne ka
dar olduğuna ve bölge ve illere göre dağılım 
miktarına dair yazılı soru önergesinde istenilen 
bilgiler ilişik notla sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesine 
arz ederim. 

emirlerinizi saygılarımla 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

1 - a) Türkiye'de kendir ekim sahasının 
yüzölçümü, elde edilen lif miktarı ve hektar ba
şına randıman yurt rakamı olarak aşağıda gös
terilmiştir. 

Yıllar 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Ekiliş 
Hektar 

8 975 
8 842 
10 217 
13 491 
10 356 
14 569 
13 190 
12 395 
11 100 
11 000 
13 800 
13 940 
13 000 
12 500 

İstihsal Randıman 
Ton - Hek/Kg, 

6 604 
8 977 
8 818 
13 077 
9 948 
10 061 
10 901 
7 695 
10 000 
11 000 
11 000 
12 100 
11 000 
10 000 

736 
015 
863 
969 
961 
691 
82C 
620 
901 
000 
797 
868 
846 
864 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Ekiliş 
Hektar 

16.000 
15 300 
15 500 
14 900 
13 700 
13 000 
11 300 
10 000 

İstihsal 
Ton 

14 000 
14 200 
14 800 
12 000 
10 700 
9 000 
9 500 
9 000 

Randıman 
Hek/Kg, 

875 
928 
954 
805 
781 
962 
840 
900 

b) Kendirin iller üzerinden ekimi, lif istih
sali ve randımanı aşağıda belirtilmiştir. (1963 is
tatistiklerine göre) 

Ekiliş 
İller Hektar 

İstihsal Randıman 
Ton Hek/Kg, 

Amasya 
Antalya 
Aydın 
Burdur 
Çorum 
İsparta 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Tokat 
Trabzon 
Urfa 
Yozgat 
Zonguldak 
Diğer - iller 

488 
130 
15 
300 
490 
160 
550 
858 
330 
122 
250 
75 
100 
450 
116 
400 
160 
152 
630 
005 
285 
234 

511 
17 
•14 
108 
531 
148 
715 
450 

80 
263 
27 
100 
225 

83 
320 
110 
201 
020 
410 
105 
62 

1 047 
130 
933 
360 

1 083 
925 
672 

1 319 

655 
1 052 

360 
1' 000 

500 
715 
800 
687 

1 322 
1 239 

407 
368 
264 

Toplam 11 300 9 500 840 

Tetkikinden anlaşılacağı üzere, ekiliş sahası 
ve lif istihsali bakımından İzmir, Kastamonu, 
Urfa, Yozgat illeri başta gelmekte, Amasya, Ço
rum, Burdur, Ordu ve Samsun vilâyetleri bun
ları takibetmektedir. 

2 - a) Bakanlığımız, çiftçiye modern ekim 
usullerini her vesile ile öğretmektedir. Kendirin 
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ziraat tekniği üzerinde çiftçi, araştırmalara da- I 
yanılarak elde edilen neticeler, demonstrasyon
lar ve burojülerle aydınlatılmaktadır. 

Bilhassa tarla hazırlığı, ekim usulü kullana
cağı çeşit, (Kastamonu için Gümüşhacıköy çe- I 
şidi) atılacak kimyevi gübrenin zaman, cins ve 
miktarı, çiftlik gübresinin kullanma tarzı, ba
kım ve sulama, hasat üzerinde dağıtılan bro
şürlerde aydınlatıcı bilgiler vardır. 

b) Kendirin çekim usulü ile hasadının güç
lüğü çiftçiye anlatılmakta ve biçmek suretiyle 
yapılması veya makina kullanılması tavsiye 
olunmaktadır. Bu konuda Samsun Tohum Islâh 
ve Deneme İstasyonu uzmanları tetkikat yap
mışlardır. I 

c) Kendirin lifinin çıkarılmasında en önem
li nokta, havuzlama tekniğinin iyi bilinmesidir 

Islatmanın, özel şekilde yapdmış beton ha
vuzlarda yapılması lâzımdır. Bakanlığımızca I 
bütçe imkânları dâhilinde beton havuzlar inşa 
ettirilmekte ve çiftçiye dcmonstrasyonla ıslatma 
usulü gösterilmektedir. I 

3. Kendirin fenni şekilde üretimi için alı
nacak tedbirler : 

I - Hayriyat kara' saban yerine pullukla de- I 
rin yapılmalıdır. 

II - Boy ve kalınlığında yeknesaklık ol- I 
ması için mibzerle ekilmelidir. 

III - Ekim kesefeti bakımından sık ekilme- I 
lidir, dekara 8 - 9 Kg. tohum atılmalıdır. 

IV - Ekin, mümkün mertebe erken yapılma- I 
lıdır. I 

V - Haşatın köklemc şeklinde yapılması kal- 1 
dırılmalıdır. Kenevir biçilerek hasat edilmeli- I 
dir. (Çayır ve orak makinaları kullanılabilir.) 

VI - Erkek ve dişi kenevirler hep birden I 
hasat edilmelidir. Ve bunlar ayrı ayrı demet 
yapılarak havuzlanmalıdır. Tohum istihsali ba
his konusu ise dişi kenevirler olgunlaşmca top
lanmalıdır. 

VII - Islatma ameliyesi tamamen beton ha
vuzlarda yapılmalıdır. I 

VIII •• Kesif kenevir bölgelerinde lif istihsal | 
fabrikaları kurulmalıdır. I 

3. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tolcöz-
UVniin, Kastamonu ilinin Ecevit - Ağlı - Azda- I 
vay yolunun karayollannca, 1966 yılı içinde, \ 

esaslı olarak yapılması için şimdiden ne gibi 
tedbirler alınmış olduğuna dair yazılı aoru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in 
yazılı cevabı (7/59) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındirlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

Uzun yıllar halkın maddi ve bedenî yardım
larının da inzimam ettiği Kastamonun ilinin Ece
vit - Ağlı - Azdavay yolunun esaslı olarak ya
pılmaması ve bakıma alınmamasından dolayı 
kışın kardan, yağmurlu zamanlarda da çamur
dan yaz günleri bile geçidin müşkilâtla sağla
nabildiği ve çok defalar da vasıtaların yollarda 
kaldığı bir vakıadır. Azdavay ilçesinin İnebolu 
îlo-csi ile olan münasebetini bu yol temin cdecc-
ğmdan Ecevit - Ağlı ve ilerisi ele alındığı tak
dirde karayolları programına ve görevine da
hil bir konu halledilmiş, yılların şikâyet konusu 
önlenmiş ve halkın ıstırabına son verilmiş ola
caktır. 

Kastamonu'da kurulan Karayolları teşkilâ
tının 1 Mart 1966 tarihinden itibaren faaliyete 
geçeceğine göre bu yolun 1966 yılı içinde esas
lı olarak yapılması için şimdiden ne gibi tedbir
ler alınmıştır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 18 . 2 . 1966 

Bakan 
308 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1966 gün, 7-59/1183-5104 sayılı 

yazınız. 
Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, 

Ecevit - Ağlı - Azdavay yolu hakkındaki yazılı 
sorusunun cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ecevit - Ağlı - Azdavay yolunun, Ecevit -
Ağlı arası 1965 yılında Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devredilen 17 000 kilometrelik il yolu. 
Ağlı - Azdavay arası ise 1966 yılında devredile
cek 7 000 kilometrelik il yolu arasında bulunmak
tadır. 

Onarıma muhtaç durumda devralman söz 
konusu il yollarının tamamında yapım veya ona
rım faaliyetine girişilmesine imkân olmadığı ta-
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bildir. Bu yollar bütçe ve makin a imkânları
mızın müsaadesi nisbetinde ve önem derecelerine 
göre peyderpey ele alınmaktadır. Nitekim, 
Kastamonu ilinde ayrım - Devrekani - Çatal zey
tin. ayrım - Bozkurt - Abana ve Pınarbaşı - Ulus 
hududu yolları ele alınmış bulunmaktadır. 

1966 yılı onarım programına alınması müm
kün olmıyan Ecevit - Ağlı - Azdavay il yolunun 
şimdilik bakım imkânları nisbetinde ıslâhına ça
lışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi lsqüzar'ın, Si 
nop ilini Karadeniz'in dalgalarından koruyan 
surların onarılması hakkında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair yaıı'ı soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Sinop ilini Karadeniz'in dalgalarından koru
mak gayesiyle zamanında inşa edilmiş olan Do
ğudan - Batıya 300 m. uzunluğunda 2 m. kalın
lığında ve 15 m. yüksekliğindeki kale surları
nın yer yer yıkılmış olması sebebiyle karadan 
rleniz lehine kayıplar olduğu gibi açılan men-
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fezlerden gelen kuvvetli deniz dalgaları can ka-
yıbına da sebebiyet verdiği gerçeği karşısında : 

Denizin zamanla şehri tehlikeli bir şekilde 
tehdit etmesini önleyici tedbir olarak ve acilen 
bu surların asgari 200 metrelik kısmının tamiri 
ve inşası hakkında Bakanlığın ne gibi tedbirler 
düşündüğünün öğrenilmesini istemekteyim. 

Hürmetlerimle. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 21 2 . 1966 
Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Lim. Yap. D./319 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 14 . 2 . 1966 gün ve 7/65-1241-5403 sayılı ya
zı. 

Sinop ilini Karadeniz'in dalgalarından koru
yan surların onarılması hakkında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar tarafından Başkanlığımıza hita
ben verilen ve Bakanlığımca yazılı olarak cevap
landırılması istenen önerge mevzuu mahallen 
tetkik ve ne gibi tedbir gerektiği tesbit edilmek 
ü^ere Samsun Limanlar İnşaatı Bölge Müdür
lüğümüze bildirilmiştir. 

İnceleme neticeleri alınınca, soru cevabının 
sunulacağını arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç 
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O. H. P. Meclis örüp Başkanveküleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Millet
vekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay kararlarının uygulanmaması sonunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına dair önergesi hak
kındaki konuşmaların 15 dakika ile kısıtlanmasını istiyen Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un 

önergesinin açık oya sunulmasını istiyen önergeye verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğaııoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Mustafa K. Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 137 
Çekinserler : — 

Oya katılmıyanlar : 109 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı-
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRT 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENtZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
AW Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali thsan Balımı 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 

•Celâl Kıhg 

ISTANBUIı 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Fernıh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 

' î . Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎB 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
"Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysî Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarryıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdag 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
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ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Raf et Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 

BİLECİK 
İsmail Se'çuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURSA 
Sadrettin Çanga (1. Ü.) 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Basar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
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Hüseyin Yılmaz 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
GÜMÜŞANE 

Necati Akagün 
HAKKÂRİ 

Ali Karahan 
HATAY 

Yahya Kanbolat 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
ismail ÇataLoğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İsmet Kapısiü 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüq 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK. 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
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[Oya kat\lm\y anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 
M. Emin Gündoğdu 

BITLI3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaa, 

BURSA 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zey tinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin «Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 

A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Kaya özdemir 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebdt Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
İhsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 

MUĞLA 
izzet Oktay 

Seyf i Sadi Pencap 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

URFA 
öemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş. (î. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanveküleri 

kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erimin, bâzı Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına 
dair önergesi. (11/1) 

2. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli

finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

10. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Ünî  
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile-



cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167, 4/65). < 

13. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şofik înan'm, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerindo bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/5) 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nm, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

16. İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve* 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

17. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş oldugTi Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 
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18. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-

buzoğlu ve Hayri Ba^ar'ın, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

19. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

20. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlunun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve 89 
ncu maddeleri gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/6) 

21. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasamn 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

22. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun. 250 milyon lira' zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasamn 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

23. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'mn, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71 > 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 



2. — 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
layın nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (8/70) 

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

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

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

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

7. — Bolu Millevekili Ahmet Çakmak'm, 
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) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — Istanbuİ Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
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hususları ve bilgileri açığa vuranların! ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sonun 
(6/104) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsilına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen, 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sonun 
(6/110) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sonun 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, ktil-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş-
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha «yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından şözlii sorusu (6/125) 

30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından söfc-
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve. Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair imar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga*-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
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güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun I 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve iskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup oL I 

madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keş-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünselin, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekilli İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

53. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli alarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 
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56. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir Miletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıktan hastanesinin hizmete açılmasına 

kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve. Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

f*7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebabinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 



72. — İçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — içel Milletvekili ismail Çataloğlu'
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbu2-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

81. — Muş Milletvekili' Kemal Aytaç'ın, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortalan Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tanm Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 



90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanmmdan söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 

8 — 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve iskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve işçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er-

.kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
eorusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 



109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'ın 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanlan için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli mallann, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlanndan sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok-
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

9 — 
I 116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbns'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tanma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A.J. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlanndan sözlü sorusu. (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha-

| zırlıklarınm bitip bitmediğine dair Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124..— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunca bir hazırlık ölüp olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSÎ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa* edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 

edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. —- Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

136. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakamndan sözlü sorusu. (6/233) 

137. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
istanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakamndan sözlü sorusu. (6/238) 
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142. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın; Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. _ Van Milletvekili M. Salih Yıdız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/24İ) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilcesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

146. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

147. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

149. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslâhının dü

şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı T Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

, 156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Bakar 
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy • Kırklareli, Pı-
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narhisar, Vize ,ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) in, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

165. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.O. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının M 

ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soruşa (6/269) 

173. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

174. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun istasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde, uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 

, 25.2.1966] 
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A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 aylan hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Çrenel Kurulunun 12.3.1964 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27.1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — EsM Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair. önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da-
ğıtmatarihi: 28.1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır-
n Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplannı İnceleme 
Komisyonu raporlan (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S, Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 
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X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14.2 .1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16 . 2 .1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
iîe Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi iîe Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı, tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26 .2 .1966] 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı

sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapıdan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 3 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoglu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoglu Satı'dan 
doğma 9 , 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 
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ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin tsbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü 
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
pilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-

idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re-
jep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
layılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü-
iürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
mici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
'îanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Burca 
'Jyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
re cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
lâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
hinine dair; Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı 
Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç-
^rla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
cak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
\skerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
"'ara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 

ydm Milletvekili Reşat ösarda'nın, Bâzı sug 
3 cezaların affı hakkında vo Cumhuriyet Ss-
atosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada-
nm, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 

Je diğer bir kısım suçluların affına, ve bir kî-
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sun idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 19. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının ; 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların iman, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Malli-
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlanndan 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
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