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Sayfa 
275:276 

276:277 

277,321 

4. —Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 277 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hü
kümler hakkındaki kanun tasarısının, 
gensoru önergelerinin gündeme alınması 
hususlarının görüşülmesinden ve bilgiye su
nulacak işlerin okunmasından sonra görü
şüleceğine dair açıklama (1/100) 277 

2. — İstanbul Milletvekili Çetin A1-" 
tan'm, son zamanlarda muhalif parti-mer
kezlerine ve partilere karşı vukubulduğu 
iddia olunan tecevüzler konusunda Ana
yasanın 89 ııeu maddesi gereğince Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/5) 277:278 

3. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki 
kadroların partizanca dağıtılması iddiasiy-
le Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 

Sayfa 
Devlet Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/6) 278 

4. — Afyon Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ ve iki arkadaşının, Türk köylüsünün 
kalkındırılması için alınması gerekli ted
birlerin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/9) 278 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, İller Bankası Genel Müdürünün 
yerinden alınması ile yerine yapılan tâyine 
dair İmar ve İskân Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/7) 278 

6. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal 
edilen fasulyelerin ihracına mâni olmak su
retiyle millî servetin israfına sebebolduğu 
iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/8) 278:279 

7. — Afyon Milletvekili Mustafa Aka-
hnın, son aylarda yapılan savcı ve 
savcı yardımcıları tâyinine dair Adalet 
Bakanı hakkında gensoru açılması husu
sundaki önergesi (11/9) 279 



Sayfa 
8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-

bioğlu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşı
sında asgari ücretlerin yurt çapında tesbit 
ve uygulanması konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/10) 279 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır^ 
ca'nm, artması muhtemel görünen enflâs-
yonist baskının önlenmesi ve Türk parası
nın dış ve iç değerinin korunması tedbir
leri hakkında genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (S/11) 279 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İktidarın petrol politikası hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 279 

11. — Samsun Milletvekili Kâmran 
Evliyaoğlu ve İlyas Kılıç'm, Hükümetin 
müstahsil köylüyü ihmal eden politikasının 
doğurduğu zararlı sonuçlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/12) * 279 

12. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da 
uygulanmakta olan tıp hizmetlerinin sos-
yalleştirilmesindeki Hükümet tatbikatı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/11) 279:280 

13. — Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'ın, pancar bedellerinin ödenmeyişi se
bepleri ve bu hususta alınacak gerekli ted
birler hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/13) 280 

14. — Hatay Milletvekili Yahya Kan-
polat'm, Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçi
lerinin mâruz kaldığı ihmal ve ilgisizlik 
hakkında genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/13) 280 

15. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğlu'nun, İktidarın gençlik teşekkülle
riyle ilgili politikası hakkında genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/14) 280 

16. — Gaziantep Milletvekili AU İhsan 
Göğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında gensoru açılmasma 
dair önergesi (11/12) 280 

17. — Urfa Milletvekili Atalay Akaıv-
ın. Güney bölgesinde vukua selen olaylara 

Sayfa 
dair İçişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/13) 280 

18. — Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Yurt dışındaki işçilerle ilgili sorunlar 
hakkında genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 280:281 

19. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Yurdumuzdaki mevcuc işsiz
liğin ortadan kaldırılması konusunda ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(S/16) 281:283,283 

20. — Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnaıı'-
ııı, fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ile bunları önlemek için alınması 
gerekli tedbirler üzerinde bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/5) 283:305,306:321 

21. — İdare Âmirlerinden Bursa Millet
vekili Sadrettin Çarığa'nm bir fotoğrafçı
nın balkondan resim çektiğine ve buna 
Başkan tarafından izin verilmesinin doğru 
olmadığına dair konuşması ve Başkanlığın 
açıklaması 321:324 

22. — Konya Milletvekili Yunus Ko
çak'm, İçişleri Bakanlığı teşkilâtında na
kil, tâyin, işe son verme ve merkeze alın
ma gibi bir sebebe dayanmıyan tasarruf
lar hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/2) 324:333 

5. — Sorular ve cevaplar 334 

A) Yazılı sorular ve cevapları 334 
1. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'-

m, Niğde ilini Nevşehir iline bağlıyan yo
lun asfaltlanmak üzere 1966 programına 
alınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/55) 334 

2. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfre-
vi'nin, Ağrı ilinin merkez ve ilçelerinde, 
plân ve program icabı, her bakanlığın ya* 
pacağı yatırım ve göreceği kamu hizmetle
rinin neler olacağına dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/64) 334:339 
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Sayfa 
3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-

man'm, Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin 
7 . 3 . 1957 tarih ve 19 sayılı Kararı ile 
memnu hakları iade edilen şahsın seçmek 
hakkını haiz olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in yazılı cevabı (7/70) 340 ;341 

BİRİNCİ OTURUM 
Muhalefet Partili Milletvekillerinin katıl

dıkları yoklama sonunda çoğunluğun bulun
duğu tesbit olundu. 
, Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz «Millî 
kurtuluş cephesi», «Hür subaylar» gibi adlarla 
komünizm için çalışan kuruluşların geniş öl
çüde yayınlarda bulunduklarına değindi ve 
bunlar hakkında kovuşturma yapılıp yapılma
dığını sorarak gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki 
kanun tasarsiyle ilgili Adalet Bakam Hasan 
Dinçer'in önergesi okunacağı sırada CHP mil
letvekillerinin, söz istediklerine ve Başkanlığın 
Anayasaya aykırı hareket etmekte olduğuna ve 
bu önergenin okunamıyacağma dair müdahale
leri ve itirazları vukubuldu ve önerge okundu, 
kabul olundu. 

Muhalefet Partili, özellikle CHP Milletvekil
lerinin devam eden itiraz ve müdahaleleri sı
rasında Başkanlıkça Genel Görüşme ve Gensoru 
önergelerinin Seçim kanunu tasarısından önce 
ele alınacağı ve itirazların vâridolmadığı bildi
rildi ve Ankara Milletvekili Emin Paksüt'e 
usulle ilgili olarak söz verildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve arka
daşlarının dünkü birleşimde verdiklerini ve bu
gün okunması gerektiğini ileri sürdükleri öner
geye dosyalarda raslanmaması üzerine bu öner
genin bulunarak muhtevasının öğrenilmesine 
imkân sağlamak için Birleşime saat 16,30 da 15 
dakika ara verildi, 

Sayfa 
4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüce'nin Kırklareli ile İstanbul ara
sındaki motorlu tren seferlerinin yeniden 
ihdası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/73) 341 

İKİNCİ OTURUM 

Bir önceki oturumda söz konusu edilen öner
genin bulunamadığının bildirilmesinden ve 
usul ve esasla ilgili olarak çok tartışmalı bir 
şekilde geçen görüşmelerden sonra gensoru ve 
genel görüşme önergelerinin okunmasına geçile
ceği bildirilerek saat 21 de toplanılmak üzere 
19,35 te Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Önol Sakar 

Kâtip 
Siirt 

Adil Yaşa 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça
nakkale Milletvekili Şefik İnan'm, fiyat artış
ları ve hayat pahalılığının sebepleri ile bunları 
önlemek için alınması gerekli tedbirler üzerin
de bir genel görüşme açılmasına, 

Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, İçimleri 
Bakanlığı teşkilâtından nakil, tâyin, işe son ver
me ve merkeze alınma gibi sebebe dayan-
mıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, ziraat alet ve makinaları ve araçları ile 
zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köylüsüne 
daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda hiksız 
kazançların önlenmesi amaciyle alınması ge-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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rekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve ' 
89 ncu maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasına, I 

C. II. P. Millet Meclisi Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 1960 
Devrimine karşı yapılan tecavüzler karşısında 
elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri kul
lanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyyarmca bir 
gensoru açılmasına, [ 

Manisa Milletvekili Sami Bninicioğlu'nun, 250 i 
milyon lira zarara sebebolduğu iddiasiyle Tica
ret Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad- 1 
desi gereğince bir gensoru açılmasına, j 

A iyon Milletvekili Muzaffer Özdağ ve 4 ar
kadaşının, Doğu bölge politikasını tesbit ve bu 
konuda Hükümet icraatını kontrol için bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri ile, 

Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ ve 3 ar
kadaşının, Rejim aleyhtarı, yıkıcı faaliyetler 
karşısında Hükümetin durum ve tutumu hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ve, 

6831 sayılı Orman Kanununa 633 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 6 ncı maddesinin Anayasa
ya aykırı olduğundan iptaline dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bil
giye sunuldu. 

Başkanvekilleri İsmail Arar ve Ahmet Bil
ginin ; 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin D ve E fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. (2/258) (İçişleri Komisyo
nuna) • 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif teş
kilâtına dair kanun teklifi. (2/259) (İçişleri, 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Köy elektrifikasyonu yatı
rımlarında kullanılmak üzere Türkiye'de istih-

Anayasa karşısında gensoru ve genel görüş
me açılmasına dair önergelerin gündeme alınıp 
almmıyacakları hususunun verildikleri birleşimi 
izliyen birleşimde ele alınacağına dair olan ka

naatlerini muhtevi Millet Meclisi Başkanı Fer-
ruh Bozbeyli'ye yazdıkları yazı ile Baş
kan Fcrruh Bozbeyli'nin cevabı okunduk
tan sonra «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
lere dair kanun tasarısı» nm önceliği hak
kında alman kararın isabetliliği veya yersizli
ğine değinen Anayasa veya usulle ilgili görüş
meler yapıldı. 

Başkanlıkça gündemdeki ilk gensoruya geçi
leceğinin bildirilmesi üzerine bu konuda yapı
lacak konuşmaların beşer dakika ile sınırlandı
rılması hakkında verilen önergeler, lehte veya 
aleyhteki görüşmelerden sonra oylandı ve ka-
bul edildi. 

Bu sırada Millet Partisinden 5 milletvekili 
nin ayağa kalkarak «çoğunluk yok» demeleri 
üzerine yapılan yoklamada çoğunluğun bulun
duğu anlaşıldıysa da saat 24 e gelmiş olduğun
dan, evvelce alman karara uyularak, 

16 Mart İ966 Çarşamba günü saat 14,30 d.c< 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
İsmail Arar Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

KASITLAR 

lâk edilen elektrik enerjisinin beher kilovat saa
tinden 1 kuruş köy elektrifikasyonu payı alın
masına dair kanun teklifi. (2/26,0) (Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri ve Plân komiyon-
larma) 

TEZKERELER 
4. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/293) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

I 
I 

5. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkan-
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da Başbakanlık tezkeresi. (3/294) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — İstanbul Milletvekili Tekin. Erer'in ya-

BAŞKAN — Esami okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ooğunlumuz vardır, görüşmelere başlıyo-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kındaki kanun tasarısının, gensoru önergeleri
nin gündeme alınması hususlarının görüşülme
sinden ve bilgiye sunulacak işlerin okunmasın
dan sonra görüşüleceğine dair açıklama (1/100) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dalıa 
evvelki birleşimlerde Sayın Adalet Bakanı Ha
san Dinçer tarafından verilmiş ve Yüce Mecli-
sinizce kabul edilmiş bulunan önerge; günde
min sunuşları kısmında bulunan ve sadece bilgi
ye sunulmakla yetinilen hususlarla gensoru 
önergelerinin dışında kalan bütün konulara 
takdimen seçim kanununun görüşülmesi şeklin
dedir.. 

Ayrıca gensoru ve genel görüşme önergele
ri üzerindeki konuşmaların da beşer dakika ile 
tahdidi hakkında ikinci bir kararımız vardır. 

Bu arada muhterem arkadaşlarım, daha ev
vel kabul buyurduğunuz Sayın Adalet Baka
nı tarafından verilmiş olan önergede, bilgiye 

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/295) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

ruz. 
Sayın Mehmet Ali Arsan, Sayın Kemal Ne-

bioğlu ve Sayın Hilmi İşgüzar gündem dışı söz 
istemişlerdir. Kendilerine gündem dışı söz veri
leni iyecektir. 

SNEL KURULA SUNUŞLARI 

sunulmakla iktifa edilen konular ve gensoru 
müzakeresi hariç tutulmuştur. Bu karar gere
ğince dün saat 12 den sonra Riyasete verilmiş 
olan 17 aded gensoru ve genel görüşme önerge
si vardır. Bu birleşimde biraz evvel ifade etti
ğim karar gereğince bunları okutup ıttılaını
za arz edeceğim. 

2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partilere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

BAŞKAN •— Önergeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Son zamanlarda muhalif parti merkezleri

ne ve partililerlere taşlı, sopalı ve silâhlı saldı
rılar artmıştır. 

Bu çeşit asayişsizliklerin daima muhale
fet partileriyle partililerine karşı vukubulma-

B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER — Adil Yaşa (Siirt), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 ncı birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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sı ve sanıkların bir türlü yakalanmaması Hükü
meti partizanlık töhmeti altında bırakmakta
dır. Bu bakımdan meselenin etraflı şekilde 
görüşülmesi ve Hükümetin sorumluluğunun or
taya çıkması için Anayasanın 89 neu maddesi 
gereğince bir gensoru açılmasını teklif ediyo
rum. 

Çetin Altan 
İstanbul 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet işleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/6) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüce Meclisimizin yüksek takdirleriyle Di

yanet İşleri Teşkilâtına geniş bir şekilde bil
hassa kısmen dahi olsa köylerin ihtiyaçlarını 
karşılıyacak şekilde imanı kadrosu verilmiş 
bulunmaktadır. Fakat, gelen şikâyetlerden an
laşıldığına göre imam kadrolarının dağıtımını 
Sayın Devlet Bakanı doğrudan doğruya ken
di takdir ve inisiyatifine almış olup, umumiyet
le de Adalet Partili milletvekillerinin ve Ada
let Partisi teşkilâtlarından gelen tavsiye ve is
teklerin tesiri altında siyasi bir yatırım vası
tası gibi kullanılmaktadır. Bilhassa Diyanet 
İşleri Teşkilâtında müessir ve geniş bir imam
lar sınıfını alâkadar eden bu kadroların par
tizanca ve siyasi menfaata matuf bir şekilde 
dağıtılmasının tehlike ve zararları aşikârdır. 

Bu itibarla bu türlü tasarruflardan dolayı 
Sayın Devlet Bakanı hakkında gensoru açılma
sına karar verilmesini saygı ile arz ve talebede-
rim. 

Sami Binicioğlu 
Manisa 

4. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ ve 
iki arkadaşının, Türk köylüsünün kalkındırıl
ması için alınması gerekli tedbirlerin tesbiti hak
kında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devleti kuran, koruyan, yaşatan Türk köy

lüsü, Türk tarımcısı sıkıntılı, ıstıraplı hayat 

şartları içindedir. Devlet oluşun ağır bedelinin 
büyük payını o ödemiştir ve ödemektedir. De
vamlı olarak veren odur. Buna mukabil yöneti
ci kadronun, iktidarın iktisadi, içtimai politika
sı halk yararına, köylü yararına olmaktan 
uzaktır. Köylü, kendi yokluk ve imkânsızlık 
zincirleri içinde kalmakta, ezilmektedir. Yol, 
su, sağlık, eğitim, ihtiyaçları karşılanmamıştır. 
Yönetim tatbikatı Anayasanın hükmüne aykı
rıdır, gayri âdil, gayri millîdir. Yüce Meclisin 
Anayasaya riayet ve aziz Türk köylüsüne kar
şı ödevini ifa, köylünün kalkındırılması için 
alınması gerekli âcil ve radikal tedbirleri tes-
bit konusunda Anayasanın £8 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasını saygı ile 
arz ve rica ederiz. 

Afyon Karahisar Mardin 
Muzaffer Özdağ Rifat Baykal 

Mardin 
Fuat Uluç. 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair imar ve 
İskân Bakanı hakkında gensoru açılması husu
sundaki önergemi (U/7) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
İller Bankası Genel Müdürlüğüne A. P. Ada

pazarı 11 Başkanı ve Belediye Başkanının tâyi
ni ve muvaffak olmuş bir Genel Müdürün ye
rinden alınması ile ilgili olarak İmar ve İskân 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

6. — Samsun Milletvekili Bahattin TJzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen fa
sulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle millî 
servetin israfına sebebolduğu iddiasiyle Ticaret 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (U/8) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Bakanı Samsun çevresinde istihsal 

edilen fasulyelerin ihracına mâni olmak sure
tiyle millî servetin israfına sebebolduğu cihet-
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İe sözü geçen Bakan hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Balıattin Uzunoğlu 

7. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'vn, 
son aylarda yapılan savcı ve savcı yardımcıla
rı tâyinine dair Adalet Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son aylarda yüze yakın savcının ve savcı 

yardımcısının hissi ve partizanca sebeplerle yer
lerinden alındıkları ve bu tâyinlerde bir kıstas 
gözetilmediği cihetle bu tasarrufta bulunan 
Adalet Bakanı hakkında bir gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında asgari 
ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulanması 
konusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/10) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Mevcut hayat pahalılığı karşısında asgari 

ücretlerin durumu bugün yurdumuzda üzerin
de durulması gereken hayatî bir konu olmak 
durumundadır. Ayrıca bütün yurtta bu konu
da bir tesbit ve uygu! anmam anında mevzuubah-
solmadığı göz önünde olduğundan mevcut hayat 
pahalılığı konusunda asgari ücretlerin yurt 
çapında tesbit ve uygulanması konusunda Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasını arz ve teldif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
artması muhtemel görünen enflâsyonist baskı
nın önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç de
ğerinin korunması tedbirleri hakkında genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/11) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Açık bütçe ve sorumsuz malî politika sebd-

biyle artması muhtemel görülen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç 
değerinin korunması tedbirleri hakkında şe
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
iktidarların petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İktidarların petrol politikası hakkında gen

soru açılmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

11. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve ilyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil 
köylüyü ihmal eden politikasının doğurduğu za
rarlı sonuçları hakında genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin takibettiği tütün politikası Ka

radeniz tütün ekicisini perişan etmiştir. Hü
kümetin müstahsil köylüyü ihmal eden politi
kasının doğurduğu zararlı sonuçları hakkın
da genel görüşme açılmasını arz ve teldif ede
riz. 

Samsun Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu İlyas Kılıç 

12. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekincinin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygulan
makta olan tıp hizmetleriyim sosyalleştirilmesin-
deki Hükümet tatbikah hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/11) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve Güney - Doğu'da 12 ilimizde uygu

lanmakta olan, tıp hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi; Hükümetin ihmali ve sosyalleştirmeye kar
şı davranışı sebebiyle, son derece aksak bir 
şeklinde yürütülmektedir. 

Halkımızı tedirgin eden ve eski hizmet şek-
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lini aramaya mecbur bırakan, Hükümetin bu 
tatbikatı hakkında, Anayasamızın 88 ve 89 ncu 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Tarık Ziya Ekinci 

13. —Eskişehir Milletvekili Hayrı Ba§ar'm, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirler hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Pancar müstahsılları hakkında, pancar be

dellerinin ödenmeyişi sebepleri ve pancar müs
tahsili yurttaşları bu sıkıntılı durumdan kur
tarmak için gerekli tedbirler hakkında genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

14. — Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'ın, 
Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kiracılar ve ortakçılar ve tarım işçileri 

memleketimizde büyük bir yekûnu bulmakta
dır. Milyonlarca köylü hiçbir hukukî teminata 
sahip olmadan hayatlarını kiracılık, ortakçılık 
ve tarım işçiliği ile kazanmaktadırlar. Bu in
sanlar ihaklı olarak yıllardan beri Devletin 
himayesini beklemektedirler. Şehirlerimizde iş 
sahası dar ve nüfusumuz süratle artmaktadır. 
Ayrıca tarım kesiminde temerküz hareketi 
vardır. [Bu yüzden milyonlarca köylü artan 
•bir ağırlıkla kiracılık, ortakçılık ve tarım iş
çiliği yapmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Hükümetin bu konudaki ihmal ve. ilgisizli
ğinin halk oyu önünde açıklanması ve milyon
larca köy nüfusumuzun durumuna çare bulu
nabilmesi için Anayasamızın 88 ve 89 ncu mad
deleri gereğince bir genel görüşme açılması 
hususuna aracılığınızı rica ederim. 

Hatay 
Yahya Kanpolat 

15. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili 
politikası hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/14) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktidarın gençlik teşekkülleri ile ilgili poli

tikasının millî beralberliği zedeleyici ve millî 
menfaatlere aykırı bir mahiyet aldığı görül
mektedir. İktidarın bu tutumu ile ilgili olarak 
genel görüşme talebimizin arzına müsaadeleri
nizi saygiyle rica ederiz. 

istanbul Samsun 
Suphi Baykam Kâmran Evliyaoğlu 

16. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
TRT konusunda ıgerçeğe ve kanuna aykı

rı 'beyanları ile özerk bir Anayasa kurumuna 
tecavüz etmiş 'bulunan Turizm ve Tanıtma Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Gaziantep 
Ali İhsan Gröğüş 

17. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yurt dışındaki işçilerle ilgili sorunların gö

rüşülmesi ve bu sorunların çözümünde Yüce 
Meclisle Hükümete ışık tutulması için bir genel 
görüşme açılmasını arz ve rica ederiz. 

Zonguldak Ordu 
Bülent Ecevit Ferda Güley 

18. — TJrfa Milletvekili Atalay Akan'm, Gü
ney bölgesinde vukuu gelen olaylara dair İçiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Güney bölgesinde asayişi ve emniyeti koru

mak için son olayların gösterdiği gibi gerekli 
tedbirleri almayan İçişleri Bakanı Hakkında 
gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Atalay Akan 

19. — Telrirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut issizliğin orta-
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/16) 

BAŞKAN" — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuz az gelişmiş bir ülkedir, kalkın

maya muhtaçtır. Kalkınmanın ise anaunsur-
larmdan biri olan işgücü yurdumuzda işsizlik 
dolayısiyle âtıl kalmaktadır. Bu durum her 
yıl belirli oranda da artmakta olduğundan ger
çekte istihlâk eden fakat muhtelif sebeplerle 
istihsale geçirilmiyen iş gücü böylece yurdu
muz için en büyük problemlerden biri halinde 
bulunmaktadır. Yurdumuzdaki mevcut ve art
ması kaçınılmaz hale gelen işsizliğin ortadan 
kaldırılması konusu üzerinde Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masını arz ve talebedenim 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün okunarak bil
gilerinize sunulmuş bulunan bu 17 gensoru ve ge
nel görüşme önergelerinden gensorular yarınki 
birleşimde gündeme alınıp alınmamak hususları
nın ele alınması için sıraya girecektir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu beyanı
nız hakkında söz rica ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bu beyanımı bir tamamlıyayım 
da, tamamı hakkmda bir sözünüz olursa lütfen 
o zaman çıkar konuşursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşme Öner
gelerinin gensoru önergelerinin görüşülmesi pro
sedürüne uygun şekilde yürütülmesi daha evvel 
alınmış bir Meclis kararı ve onu takibeden mü-
taaddit tatbikatın icabıdır. Bundan evvel kabul 

ettiğiniz bir karar gereğince genel görüşme öner
gelerini de tehir eden Sayın Adalet Bakanı ta
rafından verilmiş olan önerge de bir Meclis ka
randır. Bundan evvelki devrede genel görüşme 
önergelerinden Meclis kararı ile tehir edilmiş 
olanlarının misali vardır. Bu sebeple takibede-
ceğimiz müzakere usulü şudur : 

Gündemimizin sunuşlar kısmında bulunan 
gerek gensoru, gerek genel görüşme, gerekse bil
giye sunulmakla iktifa edilen diğer hususlar 
varsa, her birleşimde Yüksek Meclisin bilgileri
ne sunulacaktır, bugün olduğu gibi. Sunulmuş 
olanlardan genel görüşme değil, gensoruya ait 
bulunan önergelerin onu takibeden birleşimde 
gündeme alınıp alınmaması hususu müzakere 
edilecektir. Bu arada önceki birleşimde meydana 
gelen bir tatbikat dolayısiyle, yine Yüksek Mec
lisin verdiği bir karar dolayısiyle karşımızda 
üçüncü bir durum vardır. Sayın Hasan Dinçer 
tarafından verilmiş olup, Yüce Mcclisinizce ka
bul edilmiş olan bu önergeden sonra genel gö
rüşme önergeleri değil, gensoru önergelerinin 
gündeme alınıp alınmaması hususunun görüşül
mesi iktiza ederken genel görüşme önergelerinin 
de görüşülmesine başlanmak üzere ve bu görüş
melerin 5 dakika ile tahdidedilmesini istiyen 
önergenin do kabulü üzerine Yüce Meclis bu 
genel görüşme önergesinin dahi görüşülmesi hu
susunda karariyle temayülünü belli etmiştir. 

Bütün bu durumlar muvacehesinde sadece 
temayülünü beş dakika konuşma kararı vererek 
belli etmiş olan sıradaki genel görüşme önergesi 
görüşüldükten sonra diğer gensoru önergeleri 
görüşülecektir. Ondan sonra sırada bulunan ge
nel görüşme önergeleri görüşülmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimiz bakımın
dan tatbikatımıza esas mutalar; Anayasamız, İç
tüzüğümüz ve şimdi bundan evvelki birleşimler
de olduğu gibi bâzı hallerde verilebilen Meclis 
kararlarıdır. Meclis kararlarının yürürlükten 
alıkonması ancak Meclisin verdiği ikinci bir ka
rarla mümkün olabilir. Bu sebeple Meclise Baş
kanlık etmiş olan gerek Başkan, gerek Başkan-
vekili olarak Başkanlık etmiş olan sayın üye ar
kadaşlarımızın Meclisçe verilmiş bir kararı yü
rürlükten alıkoyacak ve onun yerine kendi ka
naatini mer'i bir nizam gibi tatbik edecek im
kânlar içinde olmadığını Yüce Heyetinize arz 
etmek isterim. (Alkışlar) 
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İşte bu sebeple muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın diğer maddelerinde, başlangıcı takibe-
den belki 4 ncü maddesinde, «hiçbir kimse ve 
hiçbir organ menşeini Anayasadan almıyan bir 
yetkiyi kullanamaz,» sarahati vardır. 

Meclis başkanlarına da Anayasa, Meclis ka
rarlarını ihmal edip kendi kanaatini mer'i hale 
getirmek imkânını yetki olarak tanımamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu sebeple 
bugünkü tatbikatımız şu olacaktır : 

Meclisin temayülü ile ve beş dakika konuşma 
kararı ile sabit olduğu üzere gündemde bulunan 
ve Sayın Enver Güreli ile Sayın Şefik İnan ar
kadaşlarımıza ait ve fiyat artışları ve hayat pa
halılığının sebepleri ile bunları önlemek için alın
ması gerekli tedbirler üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi müzakere edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Riyasete 
verilmiş mütaaddit önergeler vardır. Bu önerge
lerden bir tanesi Saym Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem Beyefendiye aittir. Önergesinde «Günde
min 44 ncü maddesinde yer almış bulunan İş Ka
nunu tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair verilmiş bulunan önergenin gensoru 
ve genel görüşme önergelerinin sonunda ve diğer 
sunuşların başında görüşülmesini arz ve teklif 

ederim.» demektedir. 

Muhterem arakdaşlarım, daha evvel gündemin 
sunuşlar kısmında sadece bilgiye sunulmakla ikti
fa edilen hususlarla gensoru önergelerinin mü
zakeresi dışındaki tekmil konuların önüne Seçim 
Kanununun alınması Yüce Meclisinizin kararı ile 
sabit olmuştur. Bu durum muvacehesinde teklif 
edilen önergenin muamele görmesi mümkün ola
maz. Zira bu önerge bir hususun öne alınmasını 
istiyen önerge üzerinde müzakere cereyan ede
cek bir önergedir. 

Bu arada verilmiş önergelerden birisi C. H. 
P. Grup Başkanvekilleri Sayın Nihat Erim ve Sa
yın Turhan Feyzioğlu'na aittir. Bu önergede Mec
lis çalışmalarının yeniden tanzimi ve normal me
saiye dönülmesi istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, önergelerin devamlı 
gelmesi dolayısiyle okuyup muttali olduktan son
ra size daha vazıh bilgi verebilmek imkân olsun 
için biraz zamanınızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın İsmet 
Angı tarafından verilmiş olan ve haftanın Cu
martesi ve Pazar günleri saat 14,30 ilâ 19,30 arası 

ve 21,00 ilâ 24,00 arasındaki zamanımızın gece
kondularla ilgili olan kanun tasarısının görüşül
mesine hasredilmesine dair bir önerge vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Saym Mustafa 
Rona tarafından verilmiş olan ve Meclis mesaisi
nin düzenlenmesi ile ilgili bulunan bir önerge 
vardır. Şimdilik sadece bilgi veriyorum, sonun
da teferrüatiyle okuyacağım, efendim. Bu da 
sabahları 10,30 dan 13,00 e, öğleden sonra 15,00 
ten 19,00 a, akşamları 21,00 den 24,00 e kadar ça
lışma şeklini, önergesinde tebarüz ettirdiği sebep
lerle arzu etmektedir. 

Bu arada Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal 
Yılmaz tarafından verilmiş bir önerge vardır, bu 
önergede diyor ki; «Sözlü sorularımız birikti, bun
ları görüşmeye imkân bulamıyoruz, hiç değilse 
haftada bir gün sözlü sorular için ayrılsın.» 

Bu arada Saym Suphi Baykam tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, Sayın Baykam bura
dalar mı? (Burada sesleri.) Saym Baykam, bu 
önerge Saym Turhan Feyzioğlu, Saym Nihat 
Erim'in önergesine muvazidir. Onlar daha va
zıh yazılmış. Siz önergenizi geri alıyor musunuz 
efendim? 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Onlarınkine 
iltihak ediyorum efendim... 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, bi
raz evvel ifade ettiğim önergeler Meclis mesaisi
nin tanzimi ile ilgili önergelerdir. Bu bir tane da
ha vardır efendim. Bu da Sayın Nahit Menteşe 
arkadaşımıza aittir. O da «Gensoru ve genel gö
rüşme önergelerinin önemi derkârdır. Bu bakım
dan Anayasanın 89 ncu maddesinde de hüküm 
vardır. Bu ehemmiyetine binaen müzakerelerin 
sürekli olarak yapılmasını istiyorum.» diyor. Bu 
Meclis mesaisinin düzenlenmesiyle ilgili olarak ve
rilmiş olan önergelerin yanında yine Saym Nahit 
Menteşe tarafından verilmiş bulunan bir başka 
önerge vardır. Bu önergede de deniyor ki: Şim
diye kadar Meclisin bir karariyle Meclis mesaisi
ni tanzim eden önergeler evvelâ Riyaset Divanı
na götürülüyor, Riyaset Divanının mütalâa siyle 
birlikte Heyeti Umumiyenin oyuna sunuluyor
du. Bu usul kaldırılsın, doğrudan doğruya Mec
liste oylansın deniyor. Sayın Nahit Menteşeoğ-
lu önergenizdeki bu mudur? 

NAHİT MENTEŞEOĞLU (Aydın) — Baş
kanlık Divanına gitmeksizin bu hususta Meclis 
karar alsın diyorum. 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Menteşe bir hu
susu sizden rica ediyorum: Bu önergenizle bir 
gecikmeyi önlemeyi düşünmüş olmalısınız. Şim
di önergeler muhtelif arkadaşlarımız ve muhtelif 
partili arkadaşlarımız tarafından verildiğine gö
re bu önergeler hakkında bir muamele yapabilmek 
için ben şimdi birleşime yarım saat ara vererek 
Riyaset Divanını toplayarak, bir mütalâa ile 
birlikte Heyeti Umumiyenin huzuruna gelece
ğim. Bu sizin önergenizde arzu ettiğiniz hususu 
da ihtiva eder zannediyorum. Bu önergeyi geri 
alır mısınız efendim? (Gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlar, durum şudur : Ev
velâ şu önergenin lehinde ve aleyhinde dört 
kişiye söz vereceğim, bu önergeyi oya sunaca
ğım. Ondan sonra bu önergeleri oya suna-
eağım. 

16 . 3 .1966 0 : 2 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — önergemi 
geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz geri verilmiştir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Başkanlık
ça mütalâa edilmek suretiyle... 

BAŞKAN — Bunun için de mütalâa alın
sın, peki efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ifade 
ettiğim önergeler hakkında Riyaset Divanının 
görüşünü tesbit etmek ve huzurunuza o suret
le gelmek için birleşime yarım saat ara veri
yorum, ondan sonra önergeleri ayrı ayrı oku
tacağım. 

Kapanma saat : 15,35 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bi

rinci celseyi mütaakıp Riyaset Divanı toplan
dı. Bu müddet içinde verilen takrirler hak
kında müzakere edip görüşleri tesbit etme im
kânını bulamadı. Fakat Riyaset Divanmdaki 
arkadaşlarımızda umumi bir temayül olarak 
şu hususlar belirmiştir : 

Verilmiş olan önergeler çeşitli gruplara 
mensup arkadaşlarımız tarafından verilmiştir. 
Bütün önergelerde Meclis mesaisinin gerek teş
riî faaliyeti, gerek murakabe faaliyetini ölçülü 
ve muvazi şekilde yürütme endişesi hâkimdir. 
Bütün önergelerde Meclisimizin sakin ve nor
mal bir müzakere üslubu içinde müzakereye 
devam etmesi endişesi hâkimdir. Hal böyle 
olunca, Riyaset Divanininiz Meclis Başkanının 
Grup Başkanlariyle bu müşterek endişelerin 
ışığı altında yapacağı bir toplantıda tesbit ede
cekleri ölçüyü bulduktan sonra, mütalâasını 

Yüce Heyetinize sunacaktır. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De

minki beyanınız hakkında söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, muhte
rem arkadaşlarım, şimdi daha evvelki ifade et
tiğim hususlar muvacehesinde, gündemin su
nuşlarla ilgili 1 nci. kısmında bulunan Balıke
sir Milletvekili Enver Güreli ve Çanakkale 
Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat artışları ve ha
yat pahalılığının sebepleri ile bunları önlemek 
için alınması gerekli tedbirler üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi vardır, 
ona geçiyoruz. 

20. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/5) 
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BAŞKAN — Bu önergeyi okutup müzake
resine başlıyacağız, Ancak biraz evvelki beya
nım dolayısiyle Sayın Fevzioğlu söz istediler. 
Sayın Kırca siz de istiyor musunuz? 

COŞKUN KIECA (İstanbul) — İstiyorum 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ye
rimden arz edeyim efendim, biraz evvelki be
yanınızda yanlış anladım mı diye bir tered
düdüm vardır. Buyurdunuz ki, gensoru öner
geleri Anayasanın 89 ncu maddesine göre bir 
durum arz eder ve Sayın Dinçer'in önergesi 
buna istinadetmektedir. Önde bunlar konu
şulacaktır. Ancak genel görüşmelerle ilgili 
hususta farklı bir işlem yapılacağı hakkında 
bir beyanda bulundunuz gibi geldi bendenim 
ze. Yanlış mı anladım bu noktayı? Genel gö
rüşmelerin de tıpkı gensorular gibi Seçim Ka
nunundan evvel konuşulacağı yolunda daha 
evvel mütaaddit defalar başkanların ifade et
tikleri husus sizce de paylaşılıyor mu, paylaşıl
mıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilen önerge 
şu Sayın Feyzioğlu : «Türkiye Büyük Milllet 
Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak 
hükümler hakkında kanun tasarının gündemin 
sunuşları kısmında yer alan ve sadece bilgiye 
sunulmakta iktifa edilen hususlarla, gensoru 
önergeleriyle ilgili hususlar dışında gündeme 
giren ve girecek olan tekmil konuların önüne 
alınarak müzakere edilmesidir. Bu önerge ka
bul edilmiştir. Bu önergeye göre, yaptığımız 
iş şu oluyor; gensoru önergesinde olduğu gibi 
genel görüşme önergesinin de bilgiye sunulma
sı kısmı yapılıyor ve onu takibeden birleşimde 
görüşülüyor. Bugün meselâ bilgiye birçok gen
soru ve genel görüşme önergeleri sunduk. Ya
rın bunlardan yalnız gensoru önergeleri gün
deme alınıp alınmaması için görüşülecektir. Bu
günkü genel görüşmelerden ise bugünkü bir 
tanesine başlanılmıştır ve onun da konuşma
larında beş dakika ile tahdidi istenmiştir. Mec
lisin bu yolda bir iradesi teşekkül ettiği için 
bunu geri çevirmemek maksadiyle ona devam 
ediyoruz dedim. Ondan sonra gündemde bulu
nan Sayın Yunus Koçak'a ait gensoru öner
gesi, ondan sonra da Sayın Nihat Erim ile Sa
yın Turhan Feyzioğlu'na ait dört numarada 
kayıtlı diğer gensoru önergesi görüşülecektir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Başkanlığın 
aravermeden önceki beyanlarında şimdi vuzu
ha kavuşan noktayı sezer gibi olmuştuk. Bunu 
sezdiğimiz içindir ki, yapılacak olan işlemin 
mahiyeti hakkında tenevvür etmek ihtiyacını 
duyduk ve anlaşıldı ki, Sayın Başkan yalnız 
gensoruların öncelikle konuşulması gerektiği 
hususunda beyanda bulunmuşlardır. Genel gö
rüşmelerden ise -bir tanesinin, gündemin birin
ci maddesinde bulunan ve hayat pahalılığı ile 
ilgili olan, Enver Güreli ve Şefik İnan arka
daşlarımızın imzasiyle verilmiş olan önergenin 
konuşulmasını; «Bir Meclis temayülü vardır bu 
konuda.» ifadesiyle kabul ediyorlar. Fakat di
ğer görüşme önergelerinin bugünkü gündemde 
bulunan ve dün bir birleşim sonra müzakere 
edilmek üzere okunmuş ve Meclisin ıttılaına 
arz edilmiş olan önergelerin konuşulmasına im
kân olmıyacağı yolunda ifadede bulunuyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, aravermeden önceki 
beyanlarında Sayın Başkan bu noktayı şöyle 
bir gerekçeye dayandırmışlardı; genel görüş
melerle ilgili olan gensoruya ait hükmün aynen 
uygulanacağı, kıyasen uygulanacağı hakkında
ki Meclis tatbikatı Sayın Dinçer'in verdiği 
önergenin kaibulü ile ortadan kalkmış sayıla
bilir. Böyle bir gerekçeye dayanmak suretiyle 
bu Meclisin beş yıldan beri devam eden bir tu
tumunu, âdeta bir içtüzük hükmü haline gel
miş olan bir durumunu değiştirmiş olduklarını 
ifade ettiler. Şimdi izah edeceğim, bunu hepi
miz burada sayın... (A. P. sıralarından gürül
tüler.) Arz edeceğim, teamül vardır... (Soldan 
gürültüler.) Buyurun bendeniz hukukçuyum 
efendim, biraz sonra zabıtları okuyunca mah-
cubo'lacaksmız, dün olduğunuz gibi. Zabıtlar 
birer birer gerçeği ortaya koyacak. 

Sayın Başkan Nurettin Ok, Hasan Dinçer'in 
önergesini oylayan Başkan, bu kürsüden zaptın 
otuzuncu sayfasında aynen zapta geçmiş* ham-
dolsun bantlara geçmiş ve hamdolsun hafıza
larımızda yaşıyan şu cümleyi söylediler: «Be
yefendi, Sayın Paksüt, önergenin genel görüş
melerin bu birleşimde görüşülmemesine dair bir 
kayıt ihtiva etmediğini söylemek isterim.» Bu-
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,nu dikkatinize arz ederim. Sayın Paksüt konu
şurken, teker teker genel «görüşmelerin de, bu 
önergeye rağmen, Sayr.. i)inçer'in önergesinin 
kabulüne rağmen, genel görüşmelerin de konu
şulabileceğini ifade ettııer. Bu birinci nokta. 

Yine Sayın Başkanın, zaptın altıncı sayfa
sındaki bir başka ifaûrsi: «Sayın Dinçer tara
fından verilmiş bulunan önerge kabul edilirse 
o zaman gensoru önergeleri gensoru ve genel 
görüşme önergelerinin bu birleşimde görüşül
mesi lâzımgeldiğine dair önergeler.» ve saire 
diye devam ediyor. Yani celseye dün Başkanlık 
eden ve Sayın Dinçer'in önergesini oylayan 
Başkanın içtihadmca ve Meclise bu oylamayı 
arz ediş, izah ediş tarzına göre bu önerge yal
nız gensoruları değil, gensorular gibi genel gö
rüşmeleri de istisna ediyordu ve bunu mütaad-
dit defalar Sayın Nurettin Ok bu kürsüden 
ifade buyurdular. Dahası var.. Zaptın 24 ncü 
sayfasında Başkana ait yine bu mahiyette bir 
beyan vardır. Zaptın 23 ncü sayfasında yine 
.Sayın Paksüt'ün konuşmasına müdahale eden 
Başkanın bu önerge kabul edilirse bunu taki
ben gensoru önergelerinin ve genel görüşme 
önergelerinin bu birleşimde görüşülmesi husu
sunda önergeler vardır dedi. 

ıSaym arkadaşlarım, eğer gensoru önergele
rini istisna etse ve Sayın Dinçer'in önergesi ge
nel görüşmeleri hariç bıraksa idi bu takdirde 
Başkanın bu tarzda beyanlarda bulunmasına 
imkân olmazdı. 

Dahası var arkadaşlarım: Bizzat önerge sa
hibi Sayın Dineer'i şahidolarak huzurunuza dün 
zaptta geçmiş beyaniyle getireceğim. Bizzat 
önerge sahibi Sayın Dinçer dün bu kürsüde 
Çetin Altan arkadaşımıza cevap verirken açık
ça ifade ettiler. Bundan evvel gensorularda ve 
genel görüşmelerde takibedilmekte olan ve 
Meclisin beş seneden beri teamül haline gelmiş 
olan tatbikatından bahsederek cevap verdiler, 
kendi ifadeleriyle. Sayın arkadaşlarım, bizzat 
önerge sahibi, zapta geçen beyaniyle, kendi 
önergesinin gensorular ve genel görüşmelerle 
ilgili tatbikatı değiştirmediğini, gensoruların ve 
genel görüşmelerin beş yıldan beri yerleşmiş 
durum gereğince konuşulacağını ifade ettikleri 
halde şimdi hazırlığı metin yazılırken belli ol
muş olan dün Sayın Ok'un bâzı sözlerinde se
zinler gibi olduğumuz ve müdahale ederek tav

zih ettirmek için uğraştığımız ve bu tarzda tav
zihine muvaffak olduğumuz bir husus yeniden 
önümüze getiriliyor. Genel görüşmelerin hariç 
olacağı kanaati zabıtlardan doğuyor, bizzat Baş
kanın bir defa değil, birçok defalar zabıtlara 
geçmiş beyanlarından doğuyor, bizzat önerge 
sahibi Sayın Dinçer'in dün bu kürsüden yapmış 
olduğu beyanlardan doğuyor. 

Bir şahit daha getireyim. Sayın arkadaşla
rım, eğer genel görüşmelerin müzakere edilmi-
yeceği yolunda bir karar dün Meclis tarafın
dan verilmiş olsa idi, zannederim ki A. P. li 
Menteşe arkadaşımız biraz evvel okunan öner
gesini vermezdi. O da bizim gibi anlamış dün
kü kararı, biraz evvel bu kürsüde okunan ve 
hepimizin muttali olduğumuz önergelerinde Sa
yın Nahit Menteşe, gensoru ve genel görüşme 
önergelerinin önemi aşikâr olduğundan bunla
rın sürekli olarak konuşulmasını arz ve teklif 
ediyorum, diyordu. Demek ki, yalnız C. H. P. li 
arkadaşlar değil, A. P. li arkadaşlar da dün 
verilen kararı böyle anlamışlar ve bu sebeple 
gensoru ve genel görüşme önergelerinin konu
şulacağı kanaatliyle, bunların da öneminden ba
hisle diye şimdi önerge vermişlerdir. 

Bu durum muvacehesinde arkadaşlar pek 
dolaylı bir şekilde Saym Dinçer'in önergesin
den bu anlamı çıkararak özel bir prosedürle 
tesbit edilmiş olan bir Meclis teamülü kaidesini 
değiştirmeye mahal yoktur. Arkadaşlarım ora
dan seslendiler, (teamülî hukuk) diyorlar. Ar
kadaşlar teamülî hukuk, yazılı Anayasanın açık 
hükmüyle çatışınca yazıl] Anayasa hükmü, açık 
Anayasa hükmü elbette üstün getir dedik dün. 
Ama teamülî hukuk bir oylama müphemiye-
tiyle karşılaşırsa oylamadaki bir müphemiyet-
ten istifade gayreti de teamülî hukuktan daha 
üstün gelir iddiasını söylemedik. Dünkü beya
nımızla bugünkü beyanımız arasında tenakuz 
yoktur. Sıraya koyduğunuz zaman: Anayasa, 
kanun, tüzük, yazılı hukuk aideleri, sonra tea
mülî hukuk kuralı. Elbette ki böyle bir sırası 
vardır. Fakat bir Meclisin Riyaset Divanında 
teamül edilmiş, Meclise gelmiş, özel bir karar 
konusu olmuş genel görüşmeler için İçtüzük
teki boşluğu doldurmak üzere Meclisçe İçtü
züğü tamamlıyan bir karar halinde tesbit edil
miş yıllardan beri uygulanan bir kuralını, - biz
zat önerge sahibinin kendi önergesine verme-
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diği bir mânayı bu Önergeye vermeye çalışarak - I 
kalkmıştır farz etmek, arkadaşlarım, açıkça 
zorlama yapmaktır Ben hukuk bilgisine itima-
dettiğim Sayın Başkanımın bu yola gitmeme
lerini ve bizleri hayal kırıklığına uğratmama
larını istirham ederek, bu açık, her bakımdan 
belli, zabıtlarla doğruluğu sabit, beyanlarla I 
doğruluğu sabit görüşe katılmalarını istirham 
ediyorum. I 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (O. H. P. sı- I 
ralarmdan alkışlar.) I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın J 
Ahmet Tahtakılıç, daha evvel Sayın Kırca ve I 
Sayın Müftüoğlu da söz istemişlerdi. Yalnız I 
bir açıklama yapmak istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Fcyzioğlu be- I 
yan ettiği hususlar üzerinde düşünülmesi lâzım- I 
gelen bâzı noktalara işaret etmektedir. Arkadaş- I 
larıma evvelâ şu hususu arz etmek isterim. Yal- I 
nız gensoru ve genel görüşme tâbirlerinde değil, I 
araştırma, soruşturma ve tahkikat tâbirlerinde I 
de birçok milletvekilleri zaman zaman yanlış ifa- I 
delerde bulunmaktadırlar. Konuşurken Meclis I 
araştırmasını kasdederek tahkikat, Meclis soruş- I 
turmasmı kasdederek araştırma, genel görüşme, I 
gensoru tâbirlerini karıştırmaktadırlar. Bu bel- I 
ki de yeni kelimelere intibak meselesi ile ilgili I 
bir husustur. Zannediyorum ki, birçok arkadaş- I 
larım işaret ettiğim bu hususlara şahit oldukla- I 
rını hatırlıyacaklardır. I 

İkinci husus şu : Sayın Feyzioğlu'nun bura- I 
da ifade ettikleri gibi, bize verilen, Riyasetin I 
elinde bulunan önergede «genel görüşme» tâbiri I 
yok. Oya sunulmuş olan önerge budur : Sadece I 
gensoru istisna edilmiştir. Ama bu arada, yine I 
zabıtlardan okuduklarım söylediklerine göre, I 
önergenin sahibi Sayın Dinçer konuşmasında I 
hem gensoru, hem genel görüşme demişse bu hu- I 
susu kendisinden soracağım. (Ortadan ve sağ- I 
dan, «zabıtta var» sesleri) Efendim, lütfen din- I 
leyiniz. I 

Ayrıca, gene Sayın Feyzioğlu'nun tebarüz I 
ettirdiği gibi, bize verilen ve S ajan Nahit Men- I 
teşe imzasını taşıyan önergede gensoru ve genel I 
görüşme tâbiri birlikte yer almaktadır ve yine I 
Sayın Feyzioğlu'nun ifade etmediği, fakat önü- I 
müzdo bulunan Sayın İsmet Angı'ya ait önerge- I 
de de; «gensoru ve genel görüşmelere dair veril- I 
mis bulunan önergeler görüşülsün, Cumartesi, | 

Pazar günü de gecekondu ile ilgili kanun görü
şülsün» denilmektedir. Şimdi Heyeti Umumi-
yenizde verilmiş takrirde sadece gensoru yazılı 
olduğu halde, gerek zabıtlardan okunan ifadeler
de, gerek benim okunanların dışında Sayın İs
met Angı'ya ait takrirde de belirtilen hususlar
da genel görüşme de yer alıyor. Heyeti Umumi-
yeniz bunu genel görüşmeleri de nazarı itibara 
alarak oylamıştır, diyebilmek için vuzuh olma
mız lâzımgelir. 

Şimdi Meclis Başkanvekili Sayın Nurettin 
Ok arkadaşımıza ait beyanlarda da bu şekilde 
ifadelerin yer aldığı zabıtlardan okundu. Gerçi 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, Yüce Meclisinizin 
normal haleti ruhiye düzeni üstünde bir takatle 
çalışma zarureti, bazan acele ile kelimeleri ve 
ifadeleri değişik şekilde söyleme misalleriyle bizi 
karşılaştırmıştır. Bütün bunlara rağmen Sayın 
Dinçer sizin önergeniz genel görüşmeyi de mi 
içine alıyor efendim? Zabıtlardan okundu. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — İfade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Müsaade buyurursanız bu mevzuda bir sual 
sormak istiyorum. Zatıâliniz geçen celsenin Baş
kanlığını yapan bir Başkan olmadığınız cihetle 
hakkınız olmadığına kaaniim. 

BAŞKAN — Efendim, o kadar hak verin de 
iş vuzuha varsın. Mesele vuzuhu tesbit etmek. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, benim ver
diğim önergede,, şimdi Sayın Başkanımız tara
fından okunduğu veçhile, gensorular kasdedilmiş 
ve genel görüşme önergeleri bunun kapsamı içr-
ne alınmamıştır, önerge sarihtir. 

Sayın Feyzioğlu'nun ifade ettikleri hususat, 
zabıttan okudukları kışımı, doğrudur. Fakat bu 
konuşmayı önergem vesilesiyle yapmış değilim. 
Bu konuşmayı Sayın Çetin Altan'm beyanı do-
layısiyle verdiğim bir cevap münasebetiyle yap-
tım. Şimdi nereden girdik buraya meselesini na
zara almazsak, mânasını çeşitli şekilde çıkarmak 
icabeder ve bizi doğruya götürmiyecek bir istih
raç yapılır. 

Çetin Altan dediler ki, Adalet Bakanının 
verdiği önerge Anayasaya uygun değildir. Bunu 
cevaplandırmak için burada söz aldım ve dedim 
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ki, bu Anayasaya uygundur. Çünkü beş seneden 
beri tatbikat, gerek gensorularda, gerekse genel 
görüşmede bir teamül yaratmıştır : Evvelâ sunuş 
yapılır, sonra konuşmaya geçilir. Binaenaleyh, 
bir fikrin izahı sadedinde söylenmiş olan ve tat- ı 
bikatta her ikisi için eşit teamül olarak tatbik 
edilmiş olan bir şeyin izahı maksadı ile ifade 
edilmiş olan bir fikri, önergeyi bu mânada ver
dim, şeklinde birbirine bağlamakta zannediyo
rum ki, isabet yoktur. Anayasa 89 ncu maddesi 
ile sadece gensoruları muradetmiştir. Fakat 
Meclisin teamülü genel görüşmelerinde genso
ruya kıyasla yapıldığı şeklinde tatbikat görmüş
tür, bu da bir vakıadır. Bu teamülü ifade mak-
sadiyle bu iki terimi burada kullandım. Fakat 
önergem gayet açık, vazıhtır, önergemde kas-
dettiğim cihet sadece gensorudur. Binaenaleyh, 
ikisi arasında bir tezat olmaması icabeder, şu 
mâruzâtım karşısında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok muh

terem arkadaşlarım; çok Sayın Başkanımızın na
zarı dikkatine ve yüksek hukukî zevkine iki 
ehemmiyetli noktayı arz etmek üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Bir tanesi muhterem arkadaşlarım, kendileri 
biraz önce genel görüşmeler hakkında takibedi-
lecek olan prosedür, geçen dönemde bir Meclis 
karariyle tesbit edilmişti. «Sayın Adalet Baka
nının önergesi de bir Meclis kararıdır. Binaen
aleyh, genel görüşmelere mütaallik olan bu Mec
lis kararını Sayın Adalet Bakanının önergesi de
ğiştirmiş sayılmalıdır» buyurdular. Bu noktada 
nazarı dikkatlerine bir hususu arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, değiştirmiş sayıl
malıdır değil, tehir edilmiştir, geriye bırakılmış
tır. Yine bu teamül var. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Tehir edil
miştir. Evet durum daha iyi tavazzuh etti, te
şekkür ederim, Sayın Başkan. 

Şimdi böylelikle bu tavzihiniz sayesinde muh
terem Başkanım, yüksek takdirinize bir üçüncü 
noktayı daha arz etmek istiyeceğim. I 

1 nci nokta şudur : Teamülî hukuk Meclis 
çalışmaları bakımından ne zaman doğar? 
Muhterem arkadaşlarım teamülî hukukun dahi 
kaynağını Anayasadan alması iktiza eder. Genel I 
görüşme hakkındaki Meclis kararı teamülî hukuk 
yaratan bir karardır. Bunu neye dayanarak ver- I 

misiz? Anayasanın 88 nci maddesinde genel gö
rüşmenin yasama organının denetim yolların
dan birisi olmasının tasrih edilmesine binaen 
vermişizdir. Yani bu Meclis kararı, kaynağını 
Anayasanın 88 nci maddesinden almıştır. 

Niçin başka türlü yapılamamıştır? Çünkü ha
len tatbik edilen 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Ni
zamnamede genel görüşme müessesesi teferrua-
tiyle tanzim edilmemiştir. Binaenaleyh, yeni İç
tüzüğümüz yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu 
hususta mevcut boşluğu doldurmak için teamülî 
hukuku yaratmak gerekmiştir, yine Anayasanın 
88 nci maddesine dayanılmak suretiyle. 

Teamülî hukuk bir başka şekilde de yaratı
labilir. O da, bir yazılı hukuk kaidesi vardır; 
ancak bu yazılı hukuk kaidesinin uygulanması 
sırasında o yazılı hukuk kaidesinin lâfzına aykı
rı olamıyabilecek şekilde muhtelif tatbik şıkları 
olabilir. Bu şıklar arasında bir tercih yapılmak 
iktiza ettiği zamanda teamülî hukuk ya Meclis 
kararlariyle veya Başkanlığın tatbikatiyle doğ
muş olabilir. Her iki halde de her hal ve kârda 
teamülî hukuk kurallarının, kanun, İçtüzük 
ve Anayasada yer alan yazılı hukuk kuralları
nın emirlerine aykırı olmaması da cihetteki ik
tiza eder. Teamülî hukuk doğduğu zaman bu 
teamülî hukuk nasıl değiştirilebilir? Bu ba
kımdan Anayasanın 85 nci maddesine bakmak 
lâzımdır. Anayasanın 85 nci maddesi : «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler çalış
malarını kendi yaptıkları İçtüzüklerin hüküm
lerine göre yürütürler.» içtüzük esas itibariyle 
yazılı hukuk kaynağıdır ama her yazılı hukuk 
kaynağı biraz evvel belirttiğim kayıt ve şart
lar tahtında teamülî hukuk kaynaklariyle de 
tamamlanır ve zenginleşir. Bu teamülî hukuk 
kaideleri de asla aykırı olmıyacak, asla değiş-
tirmiyerek tamamlandıkları yazılı hukuk kai
delerinin maddi niteliğini taşırlar. Çalışma 
usullerimiz bakımından burada ezcümle Mec
lis kararlariyle yarattığımız teamülî hukuk da 
maddi muhtevası itibariyle İçtüzük kaidesi ni
teliğindedir. Ve bu sebepledir ki, muhtelif 
vesilelerle de ifade etmiş olduğum gibi, bu kai
deleri de Meclis kararlariyle yaratılıyor diye, 
İçtüzük değildir yazılı hukuk bakımından di
ye, Anayasa Mahkemesinin murakabesi dışın
da tutmıya imkân yoktur. Yetki saptırması 
denilen hukuk yolu Anayasa Mahkemesinin 
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bu konularda da murakabesini daima mümkün 
kılar. 

Bu pek akademik ve nazari girizgâhtan 
sonra muhterem arkadaşlarım şu noktaya gel
mek istiyorum : Teamülî hukuk nasıl değişti
rilebilir? Bu bakımdan hukukun hor hukuk 
kaynağı bakımından tatbik edilmesi gereken 
bir umumi prensibi vardır. O da şudur : Bir 
hukuk kaidesi nasıl yapılmışsa, hangi usulle
re ittibaen yaratılmışsa yine o şekilde, o usul
lere ittiba edilmek suretiyle ancak tadil veya 
tehir edilebilir. 

Şimdi genel görüşmeler hakkındaki Meclis 
kararları nasıl alınmıştır? Yanlış hatırlamı
yorsam, geçen dönemde evvelâ Riyaset Divanı 
'bu işi tezekkür etmiştir. Bir Riyaset Divanı 
kararı sadır olmuştur Bu Riyaset Divanı ka
rarı Genel Kurulun huzurunuza getirilmiş, gö
rüşülmüş ve bir oylamayla kabul olunmuş ve 
böylelikle bu husustaki teamül yaratılmıştır. 

BAŞKAN — Saym Kırca, bu hususu ifade 
edeyim. Riyaset Divanı karariyle olmamıştır. 
tik defa genel görüşme tatbikatı benim zama
nımda olmuştur. Bu usule müşabih bir usul
le genel görüşmeleri yapma hususunu ben He
yeti Umumiyeyc teklif etmişimdir ve kabul 
olunduktan sonra bu tatbikata başlanılmıştır. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yeniden mütalâamı değiştirmek için 
bir sC'bcbolduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Malûmaten arz ettim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şu sebep

lerden dolayıki, görülüyor ki, Başkanlık Diva
nında Divan olarak tezekkür edilmemiş ol
makla bera'ber bu husus Başkanlıkça tezekkür 
edilmiş, Başkanlığın bir teklifi üzerine bura
ya gelmiş ve onun üzerine görüşülmüştür 
Çünkü Başkanlık içtüzük hükümlerine göre 
bu celseleri idare etmek yetkisine sahiptir 
Başkanlığın dışında bir makamın ezcümle Hü
kümet adına Saym Adalet Bakanının bir öner
gesiyle buraya gelmiş değildir. Bu önerge 
hakkında Başkanlık şimdiye kadar daha önce 
yapılmış olan tatbikata istinaden görüşünü de 
beyan etmiş değildir. Eğer aynı yolda değiş
tirilmiş olduğu doğru olsaydı Başkanlığın 
Adalet Bakanının bu önergesi hakkında da 
fikrini beyan etmesi ve oylanacak olan husu
sun da Adalet Bakanı nın önergesi değil, fa

kat Başkanlığın sunuşu olması iktiza ederdi 
sanırım, eğer teamülî hukuku aynı yolda de
ğiştirmek iktiza ediyorsa. Binaenaleyh, tea
mülî hukuk muhterem Hasan Dinçer'in öner
gesiyle değişmiş değildir. 

ikinci nokta şudur : Münferit bir önergey
le, imünferit bir konu için, yani şıkkımızda 
Seçim Kanunu tasarısı için, çalışma usullerine 
mütaallik genel kaideleri değiştirmek mümkün 
müdür? Buna asla ve kafa imkân yoktur. Ya
rattığımız genel görüşme hakkında Meclisin 
teamül kararı bütün genel görüşmelere ait bir 
karardır. Tehir edilecekse bütün genel görüş
meleri tehir edilir. Muayyen bir kanun ve
silesiyle bütün genel görüşmelerin tehir edil
mesi Anayasanın 85 nci maddesinin tarif etti
ği anlamda maddi muhtevası itibariyle bir iç
tüzük kaidesi teşkil eder, teamülî kurala 
aykırı bir hareket teşkil eder. Aynı mevzu, 
biraz evvel Sayın Başkanımızın ifade buyur
dukları gibi, Meclis araştırmaları hakkında 
tatbik edilecek usule mütaallik olarak Meclis
çe yaratılmış olan teamüller bakımından da 
doğrudur. Aslında bu itibarla Sayın Dinçer'in 
önergesinin Meclis araştırmalarını dahi arkaya 
iten hiçbir tesiri olmaması iktiza eder. Oldu
ğu takdirde bu Meclis maddi muhtevası itiba
riyle içtüzük kaidesi teşkil eden kurallara ay
kırı çalışmış olur. ı 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, maddi bir 
noktayı Sayın Başkanımızın dikkat nazarına 
arz etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Cfrup sıraların
dan şifahen vâki müdahaleler üzerine ve band-
larda da yer aldığını zannettiğimiz hususlara 
göre... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bandlarda yer 
aldığını tesbit ettik. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Band 134, 
Başkanın ifadesi : «Saym Çetin Altan, önerge 
münhasıran gensoru ve genel görüşmelerin bu 
birleşimde gündeme alınıp alınmamasını, nok
ta nokta nokta, nevama bunun üzerinde konu
şunuz.* denmiş 

Yine Başkan tarafından başka bir ifade : 
«Binaenaleyh buna göre gensoru önergeleri oku
nacak, ayrı ayrı okunacak, genel görüşme öner
geleri okunacak ve bunu takiben Sayın Adalet 
Bakanı tarafından verilen Seçim Kanununa ge-
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çilecektir.» Buna benzer muhtelif oylamalardan 
önce yapılmış şifahi müdahaleler üzerine geçen 
birleşimde ilk oturuma Başkanlık eden arkadaşı
mız tarafından vâki tasrihlerle oylamalar yapıl
mıştır kanısındayız. Muhterem Başkanımızdan, 
gerek umumi hukukî mülâhazalarımız bakımın
dan bir hata yapılmaması, gerek maddi vakıala
rın tam olarak tesbit edilmesini rica ediyoruz. 
Benim istirhamım bilhassa bu maddi vakıaları 
tesbiti bakımından kendilerinin cebeye münasip 
bir süre ara vermeleridir. Beni dinlediğiniz için 
teşekkürlerimi sunarım. (C. H. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan bir hususta bir sorum vardır. De
min arz ettim. Duymadınız. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

— Efendim bundan evvel yapılan Başkanlık Di
vanı ve grup başkanları toplantısında Seçim Ka
nununun görüşülmesine geçmeden evvel şartlı 
olarak verilmiş bulunan seçimlerin yenilenmesi 
önergesinin görüşülmesini Başkanlık Divanı ma
kamı dâhil bütün gruplarca kabul edilmişti. Bu
nun için nasıl bir şey tatbik edileceği hakkında 
beyanda bulunulmadı. Tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımız şu suali so
ruyorlar: «Millet Partisi Grupu tarafından ve
rilmiş olan ve mevcut kanunla, bugünkü mer'i 
olan kanunla seçimlerin yenilenmesini istiyen 
önergenin bundan evvel grup başkanlariyle bir
likte tarafımdan yapılmış bir toplantıda bu öner
genin Seçim Kanununun görüşülmesinden evvel
ki bir zamada görüşülmesi lâzım geldiği karar
laştırılmıştı» diyor. «Bu durum muvacehesinde 
bugünkü beyanlarınızda bu önergeyle ilgili bir 
husus yer almamaktadır, ne olacaktır?» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, grup başkanlariyle 
yapılmış toplantıda kararlaştırılmış bir husus 
yok. Yalnız benim tarafımdan ve grup başkan
larının da hayır demediği bir beyan olmuştur. 
Bu da şudur: «Mevcut önerge mer'i Seçim Ka
nunu ile seçimlerin yenilenmesini istendiğinde, 
elbet yeni bir seçim kanunu çıkmadan evvel ele 
alınmalıdır. Zira mantıken yeni bir seçim ka
nunu gelirse, çıkarsa, bu önerge muamele gör
mek imkânını kaybeder.» denmiştir. Bu da grup 
başkanları tarafından hiçbir itirazla karşılaşma
mıştır. Bir karar değildir. Durum budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir husus gö
rüşülürken birçok milletvekilleri beyanda bu
lunur, değişik zamanlarda Riyaset eden Başkan
lar değişik ifadelerde bulunurlar. Aslolan, oya 
konulan şey, yazılı metindir. Yazılı metin Ri
yaset Divanının kâtip üyesi tarafından okutulup 
oya sunulan şey yazılı metindir. Yazılı metnin 
icabı yapılacaktır. Yalnız bu arada... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bir 
şey sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Bir teklif var da efendim, onu 
okutayım da... 

Bu arada Sayın Ahmet Tahtakılıç bir öner
ge ile Riyasete müracaat ediyor ve diyor ki, 
«Ara kararından sonraki beyanınızda (şu ikin
ci celsenin başındaki beyanımı kastediyorsunuz 
Sayın Tahtakılıç.) sonraki beyanınızda Meclis 
çalışmalarının tanzimi için Riyaset Divanının 
grup başkanlariyle istişare etmesi neticesine va
rıldığı anlaşılmıştır. Bu istişareden sonra top
lanmak üzere oturuma ara verilmesini arz ve 
rica ederim.».. Şimdi bu önerge hakkında Sayın 
Tahtakılıç söz istiyorlar. Böyle bir karar veri
lirse elbette ara verilecektir. Buyurunuz efen
dim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birinci Büyük Millet Meclisinin hatır asiyle 
onun memleket hizmetindeki örnek mesaisiyle el
bette şereflenmektedir. Onun için ben gayet 
sade olarak hepinizden bir istirhamda buluna
cağım : 

Hükümet günlerden beri bütün âzalariyle 
beraber Mecliste, muhalefet takrir üzerine tak
rir vermek suretiyle kendisine göre netice alma
nın peşinde. Riyaset bunu gayet vazıh olarak 
tebliğ etti. İktidar kanadı Seçim Kanununun 
çıkarılması hakkındaki ileriye attığı adımdan bir 
adım geri dönmemek İsrarında... 

Şimdi böyle bir tablo içerisinde yapılacak iş 
günlerden beri Reis niçin grup başkanlarını top
layıp da Türkiye Millet Meclisinin çalışması 
şartlarının hazırlanmasını kendilerine bana 
bir defa söz almadan söz söyledi diye ihtar edip 
de benim de hürmetle telâkki ettiğim gibi, ister 
hatırlatma diyinîz, ister rica deyiniz bu hususu 
niçin görüşmüyor diye tereddütteyim. Şimdi 
ara kararından sonra Sayın Başkan geldi, iki 
tebliğde bulundu. Henüz Riyaset Divanınız 
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Meclisin çalışmalarını tanzim için kesin bir ka
rara varmamıştır, fakat bu arada düşündüğü 
şey, grup baş,kanlariyle bir araya gelip Mec 
lisin çalışmalarını tanzim edecek bir yol bul
maktır. Eğer arkadaşlar, çıkar yol arıyorsak, 
her birimiz, eteklerimizdeki taşı dökmek sure
tiyle bu işe bir nihayet verecek zemini Meclisin 
müzakerelerini tanzim etmek vazife ve salâhiyeti 
ile mücehhez olan Başkanımızın davetiyle «mıp 
başkanlarımızın müzakere etmesine imkân ver 
dikten sonra vazifeye başlamaktır. Bunu yap 
madan girişeceğimiz bütün neticelerde şimdiye 
kadar nerede bulundu isek gene orada kalaca
ğız. Hükümet burada 12 saat oturacak, bİ4 bu
rada J2 saat birbirimizin almak istediğimiz ka
rarları aldırmamak için gayret sarf edeceğiz. 
Bu bir çıkmaz yoldur sayın arkadaşlar. Onun 
için evvelâ ricam şudur : 

Başkanlık bize bir tebliğde bulundu, grup 
başkanlarını davet etmek kararma Riyaset Di 
vanı vnrmıştır. Riyaset Divanı grup başkanla 
rina tebliğ etsin. Bir saat mi, iki saat mi bir ara 
veriniz. İki saatte hiçbir şey kaybetmeyiz, fa 
kat bu iki spat neticesinde bir salım neticeye 
varılırsa hepimiz bundan ferahlık duyarız. 

Onun için rica ve istirham ediyorum, bu ara 
kararını kabul ediniz. Bu ara karan ile grup 
başkanları görüşsün. Başkanlık tebliğini sarih 
olarak yapsın. Hepinizi hürmetle selâmlarım 
(Muhalefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz is-
tiyen?.. Sayın Müftüoğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Çok muhterem arkadaşlarım; halen Sayın 
C. H. P. Grupuna mensup Feyzioğlu ve S^ym 
Kırca'nm ifade ettiği Anayasanın 89 ncu mad
desindeki prosüdürün Anayasanın 88 nci mad
desindeki genel görüşme için de tatbiki husu
sunda ileri sürmüş oldukları mütalâaları din 
lerken, inanınız, gayriihtiyari, bir hukukçu ola 
rak mütereddit, ne bileyim, bir şaşkın duruma 
girdim... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, bu önerge 
ile.. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
—Sataşmak için değil, hissiyatımı ifade etmek 

için söylüyorum. Zira geçmişte öyle tatbikat
lara, öyle konuşmalara ve öyle takrirlere şu 
Meclis şahidolmuş ve bunlar o şekilde zabıt
lara geçmiş ki, arkadaşlarımızın zabıt karıştır

ma itiyadı olmasaydı ben de bu zabıtları gelip 
burada okumak lüzumunu hissetmiyecektim. 

Şimdi ne deniliyor? Genel görüşme prosedü
rünün.. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, bu daha ev
vel görüşülecek bir husus, şimdi belki şey etme
diniz. Tahtakılıç arkadaşımız diyor ki.. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Ara verme.. 

BAŞKAN — Evet ara verme. Evet onun 
için istemediniz mi ? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Ben onun için zannettim, buyu
run efendim. Sayın Azizoğlu buyurun efen
dim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bir Seçim Kanunu tâdilinin sebebiyet ver
diği halin günlerden beri bu Meclisi nasıl bir 
durumla karşı karşıya bulundurduğu, bu duru
mun, itimadediniz ki, ne muhalefet hesabına, ne 
iktidar hesabına Türk Milleti tarafından, dün
ya efkârı umumiyesi tarafından hiçbirimiz için 
müspet bir puan olarak kaydedilemiyeceğini 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım: T. B. M. M. Türk Mille
tinin yegâne mümessili olan bu Yüce Heyeti, 
bu mevzu münasebetiyle gelip bir çıkmaza, bir 
kör noktaya saplanmış kalmıştır. Biz, hisleri
mizi, parti münasebetlerimizi, parti hesaplarını
zı bir tarafa bırakarak aklı selimimizi, vatan
perverliğimizi, mesuliyet duygularımızı artık 
harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. 

Bırakalım bu inadı, bu benlik dâvasını. Bu 
memleketin bu rejimin bu çeşit vaziyetler yü
zünden karşı karşıya kalabileceği vaziyetlerin 
mesuliyetinin, vebalinin lütfen vicdanlarımızda 
muhasebesini yapalım sevgili arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından «yapın» sesi) «Yapın» diyor 
arkadaşlarım. Ben bir muhalefet partisinin.. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu.. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Takrir 

üzerinde konuşuyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, efendim; yani 

tatil vermenin arı vermenin lüzumunu tebarüz 
ettirin de karşılıklı grup başkanları birbirle
rine gerekli gördükleri nasihatleri yapsınlar. 
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YUSUF AZ1Z0ĞLU (Devamla) — Lütuf 
buyurunuz, aynen bu konuya geliyorum. Bütün 
mevzuum da o benim. 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç gün önce 
Meclisin bir hafta tatili ile neticelenen bir tak
ririmiz, bir teklifimiz olmuştu. Bu teklifimizde, 
meselenin bu hava içinde görüşülmesinin im
kânının kalmadığını, parti mesullerinin, parti 
idarecilerinin bir araya gelerek bu meseleyi 
bir çözüm yoluna bağlama zaruretine işaret 
etmiş, bu sebeple Meclisin bir hafta tatil tek
lifinde bulunmuş ve Riyaset Divanından da te
mennide bulunmuştuk. Maalesef bir hafta ara 
verilmesi teklifi kabul edilmiş olmasına Riya
set bu mevzuda, bu takrir münasebetiyle ken
disine teveccüh eden vazifeyi yapmamış veya 
yapamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tahtakılıç'm 
takririı gayet isabetli ve haklı olarak meseleyi 
bir kere daha Yüksek Heyetinizin aklıselimi
ne sunmaktadır. Arkadaşlarım bu gidişle bu 
kanun çıksa da, çıkmasa da bu mesele hal
ledilmiş olmıyacak, bu Parlâmento'nün çalış
maları, salim bir zemin üzerinde idame ettiril-
miyecek ve Türk Vatanı'nda özlediğimiz, mil
letin özlediği huzur ve selâmet gelemiyecektir. 

O halde muhterem arkadaşlarım; bu mese
leyi lütfen hislerimizi, ısrarlarımızı, inadları-
mızı, prestij meselelerimizi bir tarafa bıraka
rak, bir memleket meselesi görüşü içerisinde, 
yeniden bir görüşme masasına götürelim. Ama 
ben meseleyi biraz daha ileri safhada ehemmi
yetini kabul ederek gördüğüm için, Grup tem
silcilerinin daha üstünde parti başkanlarının, 
parti liderlerinin bir kere daha bu mesele mü
nasebetiyle bir araya gelmelerini, konuşmala
rını ve Meclis'in bugün içinde bulunduğu bu 
vaziyete mutlaka bir çareyi hal bulmalarını 
hepimiz için içtinabı gayrikabil bir mesuliyet 
ve bir vazife olarak kabul ediyorum. 

Muhterem Başkandan bilhassa rica ediyo
rum; hakikaten bu mevzuda bir çıkış yolu ara
mak çabası içinde oldukları görülüyor. Bu 
teşebbüste önder olsunlar, öncü olsunlar... 
Gruplara da istirham ediyorum, bırakalım par
ti hesaplarımızı, meseleyi görüşmekte hiçbir 
kayıp mevzuubahis değildir, muhterem arka
daşlarım. Görüşelim, konuşalım, Çok muhte
meldir ki, bir çözüm yolu bulunabilir. Hükü-
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mete de düşen vağife budur. Hakikaten gün
lerden beri bütün memleket işleri sahipsiz, mn-
rakabesiz geride bırakılmış. Başbakan ve ar
kadaşları bir bisud mücadelenin seyircilerji, 
takipçileri halinde Meclise çakılmış kalmış 
haldedirler. Yazıktrı arkadaşlarım. Bu mem
lekete de yazıktır, bu millete de yazıktır. Sev
gili arkadaşlarım, biz yaptık, siz yaptınız me
selenin halli yolu değildir. Biz de yapsak bu 
bir memleket işinin geri kalmasıdır, bu rejim 
bakımından arzu edilmiyen bu gidiştir. Siz de 
yapsanız böyledir. Lütfen biz yaptık siz yap
tınız gibi kabahati birbirimize yüklemeyi bir 
tarafa bırakalım. Arz ettiğim gibi memleket 
severliğimizi öne alarak bir kere daha partiler 
arasında bu meseelnin görüşülmesini kabul 
edelim. Bunda hiçbirimizin bir kaybı bahis 
mevzu değildir. Aksini yapmak, meseleyi yo
kuşa sürmek Türk Milletinin meselelerini lü
zumsuz yere, mânâsız yere çıkmazlara sürük
leyip bu milleti hüsranla karşı karşıya bırak
maktır. 

Sevgili arkadaşlarım, mesuliyeti bir tarafa 
bırakıyorum, lütfen vebali hatırlıyalım ve 

bunun icaplarını yapalım. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar önerge
nin lehinde iki kişi konuştu. Sayın Güven, siz 
aleyhinde mi efendim? 

MUHİDDÎN GÜVEN (istanbul) — Aley
hinde yani lehindesiniz, iki kişi konuştu, oya 
sunacağım efendim. 

MUHIDDIN GÜVEN (İstanbul) — Aley-
hindeyim. 

SADRETTtN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, önerge sahibi önergeyi izah sadedin
de konuştu . 

BAŞKAN — Tamam efendim; ayrı bir du
rum yok. 

MUHIDDIN GÜVEN (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Tahtakıhç'm iyi ni
yetle verdiği önergeyi biz de aynı niyetle kar
şılıyoruz. Gayet tabiîdir ki Riyaset, kendisine 
verilen Meclis'in çalışma programına, meto
duna ait önergeleri tetkik ederek yarım saatte 
çözme imkânını bulamamış, bunun Grup Baş-
kanvekillerinin daveti ile yapılacak bir top
lantıda hallini münasip görmüştür. Uygun
dur, elbette düşünülecektir. Fakat bugün Mec-
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lis'in normal toplantısıdır; Çarşamba günü. 
Binaenaleyh bu devam eden faaliyet saatleri
ni bırakıp bir ara vermeye girmek bizce uygun 
telâkki edilmiyor. Eğer bu mevzu kendi ara
mızda mütalâa edilecekse yarın öğleden evvel 
var ve başka saatler de var. Bu davet o zaman 
yapılır ve mesele o zaman tezekkür edilir. Bi
naenaleyh bunu önleyici her hangi bir hal 
mevcut değildir. Bundan dolayı Sayın Tah-
takılıç'm önergesinin bu mânada aleyhinde 
bulunuyoruz. Sayın Azizoğlu'nun söylediği 
sözlerin cevabını vermiyeceğim. Bunlar an
cak bir tekrardan ibaret olacaktır. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 
çalışmalar bir faaliyet midir ? 

BAŞKAN — Sayın Azizozlu müdahale et
meyiniz. 

MUIltDDÎN GÜVEN (Devamla) — Sayın 
Azizoğlun'un, önergenin dışında vâki olan ko
nuşmalarına biz her hangi bir müdahalede bu
lunmadık. Ben tamamiyle önerge dahilinde 
konuştum. Sabırsızlık içinde bulunuyorlar. 
O zaman bu mevzuda haksızlığın kime raci ola
cağını sizler teslim edeceksiniz. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, önergenin 
aleyhinde. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
ardaşlarım Tahtakılıç daima bütün politika 
hayatında hüsnüniyetle ve idealist düşünen 
bir arkadaştır, bu bakımdan bu önergeyi ver
miştir. . Fakat bir noktayı iyi tahlil etmiyor
lar veya görmüyorlar. Buda şudur ki, Meclis 
nihayet bir saatle, iki saatle anlaşacak, iş gö
recek bir Meelis değildir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bu tâbirinizi 
lütfen tavzih ediniz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Evet, evet 
yani arkadaşlar Meclisimizdeki partiler arası 
münasebetler o hale gelmiştirki bunların bir sa
atle, iki saatle, üç gün ile bir araya gelip müs-
bet bir istikamette anlaşmalarına imkân gör
müyorum. Binaenaleyh devam etsin, herkes 
nesi varsa ortaya döksün ve ne olacaksa olsun 
arkadaşlar. Onun için bir taraf hüsnüniyet 
gösteriyor, fakat esas iktidar, yani oy çoğun
luğu olacak arkadaşlar derhal menfi tepki gös
teriyor. Burada hüsnüniyetle konuşan Ta-h-

takılıç'm ve Azizoğlu'nun en güzel şekilde ko
nuşmalarında kulağımıza gelen sesler şudur : 
«Hayır kararlıyız, yapacağız!» Yapın arka
daşlar, buyurun. Binaenaleyh böyle palyatif 
tedbirlerle hiçbir şey olmaz. Siz de kararlısı
nız, muhalefet de kararlıdır. Ne şekilde devam 
edecekse etsin. Böylece devam edelim. Ara ka
rarı vermeye lüzum olmadığını arz ederim. 
(Muhalefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «Sonu 
ne olursa olsun, inceldiği yerden kopsun» diye
bilmenin kolaylığı içinde olmadığımızı Yüce He
yetinize arz etmek isterim. (Bravo sesleri.) 

Şimdi leh ve aleyhte ikişer kişinin konuşmuş 
olduğu bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... (Gürültüler) 

(Türkiye İşçi Partisi sıralarından Adana Mil
letvekili Ali Karcı ile 4 arkadaşı ayağa kalkarak, 
çoğunluk olmadığı iddiasiyle yoklama yapılma
sını istediler.) 

BAŞKAN — Bu Mecliste ekseriyetin olduğu
nu herkes görmektedir. Alenen ekseriyet oldu
ğu halde, ekseriyetin olmadığı iddiası bir hak
kın suiistimalidir. Buna imkân vermiyeceğiz. 
(A. P. sıralarından, şiddetli alkışlar.).Şu Mecli
se ekseriyet yoktur, deniyor.... 

ALİ KARCI (Adana) — Yoklama yapmaya 
mecbursunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu Mec
liste bütün gruplar hazır bulunduğu halde ve 
herkesin gözü önünde ekseriyetin olmadığını id
dia etmek bir hakkı suistimal etmek için en gü
zel örneği verebilmekte yarışa çıkmaktır. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(C. H. P. sıralarından, «İçtüzük var, İçtüzü
ğü niye tatbik etmiyorsunuz?» sesleri.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — İçtüzük ne ol
du?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
sükûneti muhafaza ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi genel görüşme 
önergesini okutuyorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Beş kişi ayağa kalk
mıştır ve siz yoklama yapmaya mecbursunuz. 
Ekseriyetin olup olmadığı ancak yoklamadan 
sonra belli olur. Altı kişi ayağa kalkmıştır, siz 
yoklama yapmaya mecbursunuz. Ancak yokla
ma yaptıktan sonra okutursunuz. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son aylarda ciddi bir hal almaya başlamış 

bulunan fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ve fiyat artışlarını ve hayat pahalılığını 
önlemek için alınması gerekli tedbirler üzerinde 
Millet Meclisi Genel Kurulunda bir genel görüş
me açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Enver Güreli Şefik İnan 
Balıkesir Çanakkale 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan biraz evvel bir hususu söyliyecektim, mü
saade ederseniz... 

BAŞKAN — Ben de sözümü tekmillemek için 
sizden müsaade istemek durumuna düştüm. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Bir 
noktayı söyliyecek idim, gürültü oldu yarım 
kaldı. Biraz evvel müzakeresini açtığınız ve 
benim okumadığım önergeyi okuyarak bu şekil
de anlaşılmış olduğuna dair bâzı karineler var 
buyurdunuz. Bandlardaki Başkanın ifadesin
den, bizim anladığımız genel görüşmeler dâhil 
olarak, yani genel görüşme istisna edilerek oy
lansın gibi bir durum vardır. Bunu halletme
den nasıl devam ettiğimizi kavrıyamadım. Bu 
noktayı nasıl halledeceğimiz hakkında yol gös
terin efendim. Herkes de bunu böyle anlamış
tır. Ben de, Sayın Menteşe de, Sayın Angı da, Sa
yın Bakan da ve Başkan da, herkes böyle anla
mışlardır. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususların hepsine 
işaret ettim ve zannediyorum ki, şu hususu bü
tün arkadaşlarım paylaşmaktadırlar: Üye arka
daşlar gerek kürsüden ve gerek icabettiği za
man, yerlerinden konuşurken araştırma, soruş
turma, genel görüşme, gensoru gibi tabirleri za
man zaman beraber, birlikte kullandıkları gibi 
bunları birbirlerinin yerine kullandıkları da ol
muştur. Bunun... (C. H. P. sıralarından, gürül
tüler.) 

Efendim bekliyorum; bütün marifetlerinizi 
gösteriniz, bekliyorum! (Ortadan, şiddetli gürül
tüler, ayağa kalkmalar.) 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sen 
marifet gösteriyorsun. 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Marifet 
der mi bir Başkan? 

LEBIT YURDOĞLU (İzmir) — Sözünü gç-
ri almadan devam edemezsin celseye. Hakkın 
yok böyle hitaba... Yakıştıramadım kültürüne, ka
fana... 

(Muhalefet sıralarından, «Sözünü geri al!» ses
leri.) 

LEBIT YURDOĞLU (İzmir) — Beş kişi aya
ğa kalktığı halde yoklama yapmadın. Marifeti 
sen gösterdin, ne hakkın var, böyle usul olur 
mu? 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, ih
sası rey beyan ettiniz. Meclisin Başkanı olarak 
değil, bir grupun âdeta başkanı olarak konuştu
nuz. Tarafsız değilsiniz anlaşılan. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Özür 
dileyin, sözünüzü geri alın, saygı gösterin. Say
gısızların yeri değil orası... 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
(C. H. P. sıralarından, şiddetli gürültüler, anla-
şılmıyan müdahaleler.) , 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. (Sö
zünü geri al, sesleri., gürültüler.); («Marifeti ken
diniz yapıyorsunuz» sesleri.) Yerinize oturun. 
(«Oturmıyacağız» sesleri.); («Sözünü geri al on
dan sonra» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım söylediğim hususun 
delilini veriyorsunuz, lütfen yerinize oturunuz 
efendim. («Sözünü geri al!» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yerini
ze oturun efendim. (Gürültüler.) • 

ORHAN B1RGİT (İstanbul) — Milletvekili 
isek oturalım, marifet sahibi isek ayakta duraca
ğız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz lütfen. 
(«Oturmıyacağız, sözünü geri al» sesleri.) 

OSMAN ŞAH1N0ĞLU (Samsun) — Trabzon 
Milletvekili Riyasete «Eşkıya» dedi, gereken mu
ameleyi yapın. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bir muhale
fet grupuna nasıl böyle konuştuğunuzu gösterece
ğiz. Size saygıyı öğreteceğiz. (C. H. P. sıraların
dan, gürültüler, sözünü geri al, sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... . 
TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) -^ Bura

da muhterem arkadaş yok artık! 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Muhterem |ol-

saydık böyle demezdin bize. '[ 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Sözünü geri almanı bekliyoruz, sözünü geri|al! 
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ALÎ KARCI (Adana) — Sözünü bu vaziyet
te geri almak bir asalet örneğidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... (C. 
H. P. sıralarından, gürültüler.) 

ORHAN BIRGÎT (istanbul) — Biz muhte
rem değiliz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evve
lâ yerinize oturmanız lâzım. Birçok talepler var, 
söz istemeler var... Bunun birinci şartı yerinize 
oturmanızdır. Söz istiyorsunuz ama arkadaşlar 
yerine otursunlar, evvelâ. (C. H. P. sıralarından 
«Sözünü geri al!» sesleri.) 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bütün ma
rifetleri evvelâ siz gösterin, ondan sonra... Biz 
muhterem değiliz... Bu lâftan sonra yakışmadı. 

BAŞKAN — Kendi kendinize taktığınız sı
fata ben karışamam. 

Peki, «muhterem» şeklindeki ifademe itiraz 
ediliyor. «Arkadaşlarım» diye söze başlıyorum. 

Sayın üyeler, benim, «bütün marifetinizi gös
teriniz» deyişim, usul dışı davranışlara ait bir be
yandır. (C. H. P. sıralarından, gürültüler, «Ne 
malûm?» sesleri.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gensoruları, 
genel görüşmeleri ayırarak usul dışına siz çıkı
yorsunuz. Marifet ise bu marifettir. (Sağdan, 
«Agâh Erozan'ı unutma» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, koro 
halinde söylendiği için teferruatını sarahaten tes-
bit edemediğim, fakat tesbit ettiklerim arasında 
en hafifi olarak gördüğüm cümle Trabzon Mil
letvekili Sayın Ahmet Şener tarafından ifade 
edilen ve Riyaseti eşkiyalıkla itham eden cümle
dir. İçtüzüğün 188 nci maddesi, Riyasete karşı ya
pılmış böyle bir tahkir beyanının... («Üste çıkı
yorsun.» sesleri, gürültüler.) Meclisten muvakka
ten çıkarılmayı icabettiren bir disiplin hükmü ol
duğu yazılıdır. 

1. SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — İçtüzü
ğe riayete davet ediyorum. (Gürültüler.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Yassı 
Adada mahkûm olan reisvekilleri bile bu sözü 
söylememişlerdir. 

ALİ KARCI (Adana) — Agâh Erozan'ı 
unuttun mu? 
(Gürültüler, alaturka kurnazlığı kabul etmiyo
ruz, sesleri) 

BAŞKAN — Fakat Riyasete karşı söylenmiş 
bu hususu her şeyden evvel Heyeti Umumiyenin 

oylarına arz etmek istemiyorum, arz etmiyece-
ğim. Sadece... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bu şekilde mü
zakereye nasıl devam edebiliyorsun? 

BAŞKAN — Sadece Riyasete böyle sözlerin 
de söylendiğini zabıtlara geçirtmiş oluyorum, kâ
fi bu kadarı... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Siz sözünü
zü geri alın; ben de sözümü geri alayım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Gen
soru ile genel görüşmeyi ayırmanız marifettir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Muhalefete 
saygıya mecbursunuz. 

(Muhalefet sıralarından, «sözlerini geri al» 
sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakereler bu şekilde cereyan edemez. Yerlerini
ze oturunuz, bu şekilde müzakereye devam ede
meyiz. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Ya 
sözünüzü geri alırsınız, ya gidersiniz. 

BAŞKAN Arkadaşlar, usul dışı davranışlara 
niçin sahip çıkıyorsunuz? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Maşaallah. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — «Marifet» sözü 

Meclis Başkanının ağzına yakışmaz. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Ma

rifetli Başkan olduğunuzu gösterdiniz. Ya sö
zünüzü geri alın, ya terk edin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
oturunuz. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul — O sözü söy-
liyen Başkana uymuyoruz, dinlemiyorum sizi 
(gürültüler.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Hiçbir 
celsede hiçbir Başkan sizin düştüğünüz mevkie 
düşmemiştir. İzzeti nefsinizi kurtarmak için is
tifa etmek zorundasınız. 

BAŞKAN — Bütün bu sözleriniz benden is
tediğiniz nezih davranışlara uygun oluyor mu? 
Sizler de benden nezih hareket beklerken neza-
heti ihlâl eden hareketleri bol bol yaptığınızı 
görmüyor musunuz? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu mevkiin 
kıymetini öğrenmeye mecbursunuz evvelâ. 

ALİ KARCI (Adana) — Tarafsızlıktan ay. 
rılmıyacaktınız, niçin ayrıldınız? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, şu sözünüzü tekrar 
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tavzih ediniz. Ben arkadaşlarla görüştüm, yer
lerine oturacaklar. Tavzih edeceksiniz değil mi? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen oturunuz yerinize. Arzu ettiğiniz şeyi ya
pacağım. (Orta sıralardan, «Hayır, evvelâ siz 
sözünüzü geri alın, ondan sonra biz oturalım» 
sesleri.) 

ALÎ KARCI (Adana) — Siz sözünüzü geri 
adamakta ısrar ediyorsunuz. Nasıl davet eder
siniz lisan nezahetine?.. iğneyi önce kendinize, 
çuvaldızı sonra başkasına hatırın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
oturunuz... (Gürültüler ve «sözünü geri al» ses
leri.) Efendim, sözümü tekmilleyeyim. («Hayır, 
önce geri alacaksınız» sesleri.) 

SAMİ B1NİC10ĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, bir şey rica edeceğim. Zatıâliniz keli
me nezaheti üzerinde duran bir Başkansınız. 
Marifetlerinizi gösteriniz demenizi muhalefet 
bir hakaret telâkki ediyor. Rica ediyorum, sö
zünüzü geri alınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iste
diğiniz şeyi yapmak için de bana imkân ver
miyorsunuz? Lütfen oturunuz efendim. 

ALİ KARCI (Adana) — Yazı geldi değil 
mi, yazı geldi. («Oturmıyacağız» sesleri.) 

BAŞKAN — Peki öyleyse ayakta dinleyiniz. 
Muhterem arkadaşlarım, ben biraz evvel... 
TAHSİN ARGUN (İsparta) — Tevil ede

ceksiniz değil mi, tevil edeceksiniz? 

BAŞKAN — Hayır, tevil etmiveceğim. Ben 
biraz evvel, marifetlerinizi gösteriniz derken 
bir grupu kastetmedim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kimi 
kastettiniz? Sual sorduk, müzakere yaptınız, 
öyle söylediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ sözümü bitireyim, bana fırsat verin. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Niçin acele 
ediyorsunuz, marifetimizi gösterecektik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ sözümü tekmillememe fırsat veriniz. Aksi 
takdirde hiçbir meseleyi görüşme imkânı kal
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, 'ben bu kelimeyi 
sarf ederken her hangi bir grupu kastetmedi
ğim gibi muhalefet grupunu da topyekûn kas
tetmiş değilim. Fakat madem ki benim söyle
diğim bu söz bu hassasiyeti icabettirmiştir, 

Meclis çalışmalarının selâmeti namına söyledi
ğim sözü geri alıyorum Fakat sizin bana söy
lediğiniz sözü siz geri almayın, sizde kalsın. 
(A. P. sıralarından sürekli alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

önergeyi okutuyorum efendim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan 

bir sualim vardır.. 

BAŞKAN — önerge okunmadan evvel mi 
sualiniz efendim ?.. Buyurun efendim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Saym Başkan, 
biraz evvelki mesele bteim zihnimizde halledil
meden kaldı. Çünkü sayın arkadaşım Feyzioğ-
lu kürsüden Meclise Başkanlık eden zatın za
bıtlara geçmiş ifadesini okudu, önergeleri oku
du. Şimdi elimize gelen bir başka zabıtta yine 
Başkanlık ettiği esnada konuşmuş olan bir baş
ka Balkanın ifadesi var; genel görüşmenin gen
soru meyanına ithal edildiğine dair. Şimdi za
tıâliniz, «Efendim, yanlış kelimeler, tahkikat, 
araştırma ve saire.» diyerek bir tefsire gidiyor
sunuz. Bu nokta görüşülmedi ve önceden zabıt
lara geçmiş, Meclise o anda Başkanlık etmiş 
zatların ifadesi var. Bazan öyle oluyor ki, öner
geler Başkan tarafından tavzih ediliyor, üze
rinde bir kayıt olmuyor ama Başkanın ifadesi 
zapta geçince karar olarak geçip gidiyor. Bu 
noktayı böyle bırakırsanız bu sinirlilik devam 
edecektir, halledilsin bu 

BAŞKAN — Efendim, bu ifade buyurdu
ğunuz hususu halletmek için arkadaşlarıma: söz 
verdim. Arkadaşlarımın konuşmasında hakika
ten tereddüdü mucip durumların olduğunu ben 
de ifade ettim. Fakat bizim için bu tereddüdün 
içinden çıkmanın yolu oylanmış bir takririn 
üzerinde ne yazılı olduğunu dikkatle bir kere 
okumaktır. Takririnizi okuyoruz. Eğer biz, 
okunmuş bir takriri oya sunduğumuza göre bu 
takrir okunurken ben şunu söylemiştim, şunu 
kastetmiştim, Başkan bunu söylemişti, ben ye
rimden şöyle söylemiştim gibi sözlerin de tak
ririn münderccatı üzerinde müessir olabileceği 
yolunu açarsak biz o zaman her meselede, hattâ 
bir kanunu müzakere ederken dahi, komisyon 
sözcüsü şöyle söylemişti metinde öyle yazılı, 
ama komisyon sözcüsünün bu beyanı var ; gibi 
meseleler karşımıza çıkar. Bu hususta zannedi
yorum ki, Sayın Nihat Erim'le mutabık \ ola
cağız. 
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NİHAT ERİM (Kocaeli) — Balkanla ko
misyon sözcüsü bir değildir efendim. Başkan, 
biliyorsunuz ki, bâzı şeyleri bilhassa tekrar 
eder, zapta geçsin diye. Kabul edilmiştir sözü
nü tekrar eder. Başkanın tekrarlarının resmî 
kıymeti vardır. Lütfetmez misiniz hiç olmazsa 
Başkanvekilliği eden Sayın Nurettin Ok'un ve 
Sayın İsmail Arar'm henüz kürsüden okunma
mış fakat şimdi elimizde bulunan metnini açık-
lıyalım. On dakika bahsetseniz dünya mı yıkı
lır? Biz de kanaatimizi belirtelim. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan 
ben de bir hususu anz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İsmet Angı, 
siz de ifade ediniz ne istediğinizi. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Madem ki her 
şey zapta geçiyor, bir siyasi grupun da Yüksek 
Başkanlığa yaptığı hakaret ve tecavüzlerin 
zapta geçmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Geçti efendim, o kararla geç
miyor, otomatik olarak herkesin ne söylediği 
zapta geçiyor. Herhalde günün birinde bir oku
yan bulunur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir 
Başkanın ifadesinin önemi yok mu efendim? 

BAŞKAN — Var tabiî efendim, var. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir 

Başkan derse ki, yarın bu genel görüşme ve 
gensoru müzakere edilecektir... Bu anlayışla 
ıbir heyet Meclisten ayrılırsa ve 'burada bir 
önerge oylanırken oy veren insanlar Başka
nın ağzından belli bir konuda oy vermek için 
o önergenin izahını duymuşlarsa, şimdiye ka
dar bin defa bu mevzular konuşuldu, Başka
nın ifadesinin bir değeri vardır. Gensoru, ge
nel görüşmeyi şimdiye kadar ayıran olmadı. 
Bu tatfbikat daima muvazi yürüdü, bu anlayış
la oy verildi, beyanlar yapıldı. İlk defa gen
soru ile genel görüşmeyi siz ayırıyorsunuz. Bu 
haklı bir tutum değildir, yeni bir tutumdur ve 
hu kadar müphem bir kayda dayanarak zabıt
lara aykırı, Başkan beyanlarına aykırı bir tu
tumla, bir tefsirle yerleşmiş olan bir teamülün 
hukuk kaidesi kıymeti ortadan kalkamaz, bu 
izah edildi, yanlış yoldasınız, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
kere «müphem bir tutumla» dendi, «ıgayrivâ-
zıh bir esasla» dendi. Halbuki ben, gayet vu
zuhla verilmiş olan önergeyi okuyorum, veril
miş olan önergenin oya sunulduğunu söylüyo

rum, verilmiş olan önergede böyle yazılı diyo
rum. Bu nasıl vazıh olmaz bilmiyorum. (Mü
dahaleler ve gürültüler.) 

önergeyi veren Sayın Adalet Bakanından 
da bu husustaki tereddüdü izale etmesi için 
sordum, o da başka bir konuşma münasebetiyle 
yaptığını söyledi. Şimdi öyle konulara giriyor
sunuz ki arkadaşlar, bu girdiğiniz konular 
içinden çıkmamız zor meselelerdir. Yani, o ha
le gelecek ki, denilebilir ki, bu takrir sonra
dan geldi veyahut altındaki imza falanın. Artık 
her işi bırakıp istiktap muameleleri, bilmem ne, 
artık birbirimize itimadetmeme.. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Takrirler kay
boluyor ne yapalım ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım; konuşmayı arzu 
etmemin sebebi, Sayın Feyzioğlu'nun biraz ön
ce olduğu yerden Başkana hitaben, «Sizden 
başka 88 ve 89 ncu maddeleri, yani gensoru ve 
genel görüşmeyi ayıran başka hiçbir Reis yok.» 
demesi sözü üzerine mecburiyet hissettiğim 
için ıburaya gelmiş bulunuyorum. Zira, yıl 1965, 
oturum 1, 2 . 6 . 1965 tarihli celse.. Sayın Re
şat özarda Riyaset Divanına bir takrir veriyor. 
Takriri aynen okuyorum, ehemmiyetine bina
en: 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin çalışma devresi sona er

mek üzeredir. Gündemde pek çok kanun tasa
rısı ve teklifi mevcuttur. Bu arada Meclis gün
deminde Anayasanın 88 nci maddesinde yazılı 
genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis 
araştırmalarının da yer aldığı görülmektedir. Bu 
nevi işlerin bundan böyle daha da artacağı 
anlaşılmaktadır. Böylece Millet Meclisinin önü
müzdeki ay çalışmalarında genel görüşme ve 
Meclis araştırmaları hakkındaki görüşmelerle 
geçireceği ve Meclisten kanun çıkaramıyacağı 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla aşağıdaki teklifi
min Yüksek Meclisin tasvibine arzını saygı ile 
rica ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Teklif 1. Millet Meclisi Salı, Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günleri saat 15,00 te top
lanır. Gündeminde bulunan kanun tasarı, tek
liflerini ve diğer işleri görüşür. 
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2. Gündemde, Anayasanın 88 nci maddesin
de yazılı genel görüşme, Meclis soruşturması 
ve Meclis araştırmasiyle 89 ncu maddede yazılı 
gensoru konuları mevcudolduğu takdirde Millet 
Meclisi münhasıran bu maddeleri görüşmek ve 
seçimleri yapmak üzere saıbaıhları saat 10 da 
toplanır. Müzakerelere saat 13 te son verilir. 
Bir gün içinde müzakeresi tamamlanamryan iş
lerin görüşülmesine ertesi günü saıbaıhleyin de
vam olunur. Mûtad toplantı günleri dışında 
toplantı yapılmaz. Gündemde genel görüşme, 
Meclis soruşturması ve Meclis araştırmasiyle 
gensoru takrirleri mevcudolmıyan günlerde 
Meclis sabah toplantısı yapmaz.» 

Bu takrir üzerine Sayın Coşkun Kırca çı
kıyor şu konuşmayı yapıyor, aynen okuyorum: 

«Başkan — Sayın Kırca. («Leh ve aleyhte 
konuşuldu» sesleri.) önerge üzerinde herkes 
istediği yönde, istediği kadar konuşabilir. Sa
yın Ataöv sizi de konuşacaklar sırasına yazdım, 
söz vereceğim. 

Coşkun Kırca (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz Sayın Özarda'nm tak
ririnin tamamen lehindeyim ve kabul edilme
sini istirham edeceğim. Ancak kendisinden iki 
hususu istirham edeceğim. Takririnde sabahla
ra hasredilecek konular arasında Meclis soruş
turması da vardır. Meclis soruşturması Millet 
Meclisi yetkilerinden değildir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birleşik toplantısı yetki'lerin-
dendir. Binaenaleyh takrir okunurken Meclis 
soruşturması hariç tutularak oylanmalıdır. 

İkincisi, yine takririnde sabahlara hasredi
lecek konular arasında gensoru vardır. Genso
ru Anayasanın 89 ncu maddesiyle ayrı bir pro
sedüre talbi tutulmuştur. Nasıl görüşüleceğini 
Anayasa esasen belli etmiştir. Bu şekilde gen
sorular için böyle sabah ve akşam tefrikine im
kân yoktur. Bu bakımdan kendisinden yine is
tirham edeceğim, gensoru ibaresini de takririn
den çıkarmak lûtfunda bulunsun ve takrir bu 
şekilde oylansın. Böylelikle Anayasa ve İçtü
zük bakımından da bir yanlışlık yapmamış olu
ruz. Takririn bu tarz ile kabulünü arz ve istir
ham ederim.» 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bağcıoğlu'-
nun da geçen defa söylediği giıbi, lütfen bu 
kürsüde eğri oturalım ama doğru konuşalım... 

Aynı konuşması istikametinde Sayın Coşkun 

Kırca bir takrir de vermiş. Arkadaşlarım arzu 
ettiler, onu da okuyayım. 

«Yüksek Başkanlığa 
Meclis soruşturması, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi yetkilerindendir ve Meclisimizi ilgilen
dirmez. Gensorunun ise Anayasa 'bakımından 
özellikleri vardır. Bu itibarla Aydın Milletve
kili Reşat Özarda'nın önergesinin bu iki husus 
hariç tutularak oylanmasını rica edeceğim.» 

Ne diyor Sayın Coşkun Kırca 2 . 6 . 1965 
tarihli oturumda? Sayın Reşat özarda bir tak
rir veriyor, bu takririnde Anayasanın 88 nci 
maddesinde derpiş edilen Meclis araştırması, 
Meclis soruşturması ve genel görüşmelerle Ana
yasanın 89 ncu maddesindeki gensoru müessese
sinin sabahları saat 10 dan 13.00 e kadar konu
şulmasını istiyor. Sayın Coşkun Kırca çıkıyor ve 
ilâveten bir takrir veriyor, diyor ki : «Aziz ar
kadaşlarım, gerek İçtüzük bakımından, gerek 
Anayasa bakımından bir hata yapmıyalım. 
Meclis araştırması yetkisi dışındadır, doğrudur. 
Anayasanın 89 ncu maddesindeki gensoru ile 
88 nci maddesindeki genel görüşme ayrı prose
düre tabi tutulmuştur. Gelin, etmeyin, eylemeyin 
araştırma ile gensoruyu bu takrirden çıkartalım. 
Hem Anayasaya, hem de İçtüzüğe aykırı bir 
muamele, bir karar almış olmıyalım» diyor. Doğ
ru! Doğru olmıyan Sayın Feyzioğlu'nun Riyaset
ten başka hiç kimsenin bu sözleri söylemediği 
noktasındaki sözleridir. Demek ki, Sayın Kırca 
bunu daha bir sene evvel buradan beyan etmiş
tir. Bendeniz de Sayın Kırca'nm görüşündeyim. 

Dahası var muhterem arkadaşlarım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dün

kü beyanlar var. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Dünkü ile, bir sene evvelki beyanların muka
yesesi ayrı ise anlamam. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Hayır 
efendim, o değil, dünkü zabıtlar var, dünkü Baş
kanın beyanı var. 

SADIK TEKlN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
—• Şimdi muhterem arkadaşlarım, aziz arkada
şım diyor ki, «Dünkü zabıtlar var» ve yine bura
da ifade ediyorlar ki, «Teamülî hukuk kuralları
nın yazılı hukuk kurallarına uygun olması lâ
zımdır.» doğru. 

Ve Coşkun Kırca arkadaşımız ilâve ediyor, 
«Teamülî hukuk kuralları nasıl değiştirilir» diye. 
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Arkasından Anayasanın 85 nci maddesinde ifa
desini bulan, «Meclislerin, kendi çalışma tarzla
rını kendilerinin çıkaracağı bir içtüzükle tanzim 
ederler» hükmü ile teamülî hukuk kaidelerinin 
değiştirilebileceğini ifade ediyor. O da doğru. 

Yine doğru olmıyan bir şey var : Meclislerce 
alınmış, 1961 den 1966 mn iki gün öncesine ka
dar tatbik edilen Anayasanın 89 ncu maddesin
deki prosedür - yani bugün okunur, sunuş yapı
lır, ertesi günü derhal görüşülmesine, gündeme 
alınıp alınmamasına geçilir - bu prosedür, 85 nci 
maddedeki usule göre değiştirilmesi icabeder-
ken, çok sevdiğim Sayın Arar, «Benim kanaatim 
aksi istikamettedir» der değiştirir ve fakat onun 
üzerine gidilmez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu işin hu
kukî durumu, esası ve doğrusu nedir? Bunu bul
mak için biraz da tatbikata inmek lâzım. Arka
daşlarım haklı olarak ifade ediyorlar, diyorlar 
ki, biz bugüne kadar bu 88 nci maddedeki genel 
görüşmeyi 89 daki prosedüre tabi tuttuk. Eğer 
bu hakikaten bir Anayasa hükmü olarak bu şe
kilde tabi tutulmuşsa, teessürle ve teessüfle ifa
de edeceğim, daha geçmişte yaptığımız Kıbrıs 
görüşmelerinde aziz arkadaşlarım, maalesef mu
halefet Anayasayı ihlâl etti. Niçin? Şunun için : 
Ne diyor Anayasanın 89 ncu maddesi? «Takrir 
üzerinde gruplar birer defa konuşur, arkasından 
Hükümet konuşur, mesele biter» diyor, oylanır. 
Biz ne yaptık? Genel görüşmelerde bir defa, beş 
defa konuştuk. Gruplar birbirleri ile yarış etti
ler, tercih haklarını kullanmak için, muhterem 
milletvekilleri çıktı, grupların tahakkümüne gir
dik diye burada ifade ettiler. Hani. 89 ncu mad
dedeki prosedür tatbik edilecekti? Niye tatbik 
edilmedi? 

Şimdi bunlara ben yanlış demiyorum, doğru
su bu olabilir. Ama biz illâ eğrisinde İsrar etmi-
yelim. 

Durum şudur muhterem arkadaşlarım.: Ana
yasanın 89 ncu maddesi aynen şöyledir : Mat-
lap «Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim 
yolları 

a) Genel olarak» - Dikkat ediniz, matlapta 
«genel olarak» hükmü vardır - «Madde 88. — 
Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve 
Meclis araştırması her iki Meclisin yetkilerin-
dendir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu maddede, 
hem soru müessesesi vardır, hem genel görüşme 
vardır, hem Meclis soruşturması vardır, hem de 
Meclis araştırması vardır. Eğer 89 ncu madde 
88 için tatbik edilmek isteniyor ve bunun lüzu
muna inanılıyorsa yine teessür ve teessüfle ifade 
edeceğim, biz 5 seneden beri cayır cayır Anaya
sayı çiğniyoruz. Zira soru müessesesinde İçtüzük 
hükümlerini tatbik ediyoruz. Hangisi yanlıg 
bunlardan? Hakikaten soru müessesesinde İçtü
züğü tatbik ettiğimiz için Anayasayı mı çiğne
dik, yoksa illâ 88 deki hükümler için 89 tatbik 
edilecektir, diyerek mi Anayasayı çiğnemek ni
yetindeyiz? Bunu tahlil etmekte fayda vardır. 
Bunun tahlilini nasıl yapacağız? Gayet basit. 
Ne diyor matlapta : «Genel olarak denetim yol
ları dört tanedir» diyor. Altında da (b) ve mad
de 89, yani denetimin özel kısmı gensoru ve pro
sedürü çiziyor. Şu halde muhterem arkadaşla
rım, hukuka bağlı insanlar ve hukuku, hele ya
zılı kuralları her şeyin üzerinde tutan insanlar 
olarak mecburuz, bu gensoru müzakerelerindeki 
hukukî usulü tesbit ve tescil etmeye. Kanaatim 
ve yine hepinizin kanaati odur ki, genel görüş
me soru müessesesinin genişletilmiş şeklidir. Bi
naenaleyh aslı soru olan bir müesse için İçtü
zükteki sual ve sorulara ait prosedürün 
tatbiki her şeyden evvel gelir. Binaen
aleyh, muhterem arkadaşlarım, Riyaset Di
vanı ndaki Muhterem Başkanımızın ifade ettiği 
genel görüşmelere ait prosedür yerindedir, hu
kukîdir. ve lâzimülicradır. 

Saygılarımla. (Soldan, alkışlar) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. Daha ev
vel Sayın Erim'e söz verdim. 

NtHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın milletve-
killeri; biraz evvel cereyan etmiş olan sahne do-
layısiyle Sayın Başkana hitaben birkaç cümle 
arz etmek istiyorum. Meclisin, Yüce Başkanlık 
Makamını işgal eden Sayın Başkan bilmelidir 
ki ne C. H. P. Grupunda, ne de - hâdisede bü
tün muhalefet partileri harekete geldiği için 
onların namına da ifade etmiş olabilirim, zanne
diyorum - diğer muhalefet partileri de Meclis 
Başkanlık Makamına veya o makamı işgal eden 
şahsa karşı bir önkararla hakaret etmek, kötü 
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muamele etmek, onun işini güçleştirmek gibi 
bir niyeti olmamıştır. Nitekim dün de Sayın 
Nurettin Ok... 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakika, oradaki 
arkadaşlardan birisi bir ifadede bulundu, sara
hatle tesbit edemedim efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Duyduk, de
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, yanlışlık oldu. 
Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın Nuret

tin Ok birleşimi açar açmaz, bugün üzerinde çok 
tartışılmakta olan önergeyi oylamaya girişeceği 
esnada, ben yerimden gayet sükûnetle ve gayet 
nezaketle «Sayın Başkan, söz istiyorum, baş
kanlığın muamelesi hakkında» dedim. Bir mek
tep mubassırı edasiyle bir hindi kabarması ile 
bir tavır takınarak... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Erim 
NİHAT ERİM (Devamla) — Bir tavır ta

kındı ve bir milletvekilini... 

BAŞKAN — Sayın Erim, 
NİHAT ERİM (Devamla) — Bir milletveki

linin... 
BAŞKAN — Sayın Erim, evvelâ bir hususu 

söyliyeyim: Bu konuşmanız bir sataşmayı da
vet etmiştir. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Bilâkis Sayın 
Başkan, bir dakika.. 

BAŞKAN — Ve sataştığınız zat da bir Baş-
kanvekilidir, kendisini hindi kabartmasına ben
zettiğiniz zat da. Eğer şimdi kendileri burada 
ise... 

NİHAT ERİM (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan, tavzih edeyim. Sözümde o zamanki 
Başkanın şahsını küçültücü en ufak bir kasıt 
yoktur. 

BAŞKAN — Ayağa kalkarak bağıran insan
ların «Hindi bakarması» diye bir sözü söyle
mek için nasıl kolaylık duyduklarını bilmek güç 
oluyor doğrusu... 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) - - Siz «mari
fetlerinizi gösterin» derken kendinizi hiç düşün
müyor musunuz? 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sözü şuraya 
getirmek istiyorum. Başkanlar İçtüzüğün tat
bikinde, Anayasanın tatbikinde, teamüllerin tat
bikinde, dikkatli, milletvekillerine muamelede 

saygılı oldukları nisbette, emin olabilirler jki 
milletvekilleri de kendilerine bin kat üstün s^y-
gı ile mukabele edeceklerdir. Bugünkü hadde
de de, bizim iyi niyetle, bir noktanın vuzuha Sa
vuşması için yaptığımız gayretleri, Sayın Bjaş-
kanın, belki o da sinirlerine hâkim olamıyajak 
«marifetlerinizi gösteriniz» tarzında bir beyan
la kürsüden karşılamasını, ne o kürsünün veka-
rma, ne de çok yakından tanıdığımız Sayın Efaş-
kanımızın soğuk kanlılığına, serin kanlılığjma 
yakıştıramadık. Onun için hâdise büyümüştür. 
Yoksa Sayın Başkana hiçbir grupun menfî bir 
tutumu yoktur, olamaz. Ancak biz de Sayın 
Başkandan kendisinden her zaman beklediğimiz 
görmek istediğimiz içtüzüğe dikkat ve biraz da 
milletvekillerine hitabederken, çok rica ediyo
rum, ilkokul talebelerine, yaramazlık yapan 
çocuklara hitabeder gibi tavırlar takınmamjala-
rıdır. 

Bir noktayı daha arz etmek istiyorum : 
Az önce beş arkadaş «çoğunluk yoktur» di

ye ayağa kalktı. Sayın Başkan İçtüzüğün sa
rih hükmüne rağmen bunu kabul etmedi «Ben 
görüyorum, çoğunluk burada vardır», dedi. İçtü
züğün 81 nci maddesinin son fıkrasının, son 
cümlesi bu konuda sarihtir. Başkandan çok 
istirham ediyorum, İçtüzüğün sarih hükünjtleri 
muvacehesinde takdir muamelerine girişilirse, 
bu takdirin ne zaman takdir, ne zaman keyjfîlik 
olacağı bilinemez. Hele böyle gergin havalar
da, aradaki itimat duygularının çok zayıfladığı 
zamanlarda, muhalefet haklarının korunması 
bakımından, iş çok tehlikeli bir safhaya girer. 
Biz bu tutuma ve bu davranışı asla bir emsal 
olarak kabul etmiyoruz. 

Geliyorum, gensoru ve genel görüşme kjonu-
sunda biraz önce Sayın Feyzioğlu arkadaşımın 
aydınlatmaya çalıştığı konuya. Sayın Feyzioğlu 
arkadaşım, bu kürsüden birtakım vesikalar, tu
tanaklar ve önergeler okudular. Ben bunlara 
şimdi elimize geçen zabıttan aldırdığımız; bir 
başka zabıt parçasını ilâve ediyorum. 

Sayın Başkan İsmail Arar'm Başkanlık et
tiği bir toplantıdaki sözleri: «Biraz önc^ ka
bul edilen bir önerge gereğince Başkanlık piva-
nınm Genel Kurula sunuşları arasında yer ala
cak olan, yalnız bilgi vermeye matuf sunuşları 
ile genel görüşme ve gensoruların ıttılaaı arzı, 
ancak bu genel görüşme ve gensoruların bî|r bir-
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leşim sonraya talik edilerek aynı önerge gere
ğince Seçim Kanununun öne alınması Yüce Ku
rulunuzca kabul edilmişti» Bu da bir Başkan
lık ifadesidir. 

Sayın Başkan buyurdular ki, bazan yanılma
lar oluyor, ifadede ıstılahlar yerinde kullanıl
mıyor. Ama bu konuda böyle bir yanılma mev-
zuubahsolamaz. Çünkü zaten münakaşa edilen 
mevzu, genel görüşme, gensoru mevzuudur ve 
Başkanlık Makamını işgal eden sayın zatlara mü
temadiyen tavzih ettirilen, tavzih fırsatı verilen 
mevzu gensoru, genel görüşme mevzuudur. Bir 
defa değil, birkaç defa bu şekilde tavzih etti
rilmiştir. 

Kaldı ki; Meclisin geçen devrede genel gö
rüşmeleri gensoru gibi 89 ncu maddeye uyarak 
muameleye tabi tutma teamülü yerleşmiş bir te
amüldür. Meclis elbette bu teamülünü değiştire
bilir. Ama, bu teamülü değiştirmenin bir usulü, 
bir nizamı 'olması gerekir. Başka bir konuda ve
rilmiş olan bir önergenin dolaşık ifadesi içinden 
genel görüşmelerin taibi olacağı muamele değiş
tirilemez. Genel görüşmelerin 89 ncu maddeye 
göre muamele görmesi tesbit edilmiştir, vuzuh
la tesbit edilmiştir, vuzuhla tatbik edilmiştir. 
Şu önergenin müphem ifadesi, dolaşık ifadesi 
ve bu önerge üzerinde cereyan eden müzakere
ler iki Başkan vekilinin Başkanlık kürsüsünden 
zabıtlara geçirtdikleri resmî beyanları, Sayın 
Hasan Dinçer'in dün bir arkadaşımıza cevap 
vermek için bu kürsüdeki ifadesi gösteriyor ki, 
ıo önerge oylandığı ve kaJbul edildiği zaman Sa
yın Başkanın buıgün beyan ettiği vuzuh içinde 
oylanmamıştır, vuzuh içinde kabul edilmemiş
tir. Aksine o önergenin ıgenel görüşmeyi kapsa
madığı, genel görüşmeyi de 'gensorular içinde 
tuttuğu mânası da pekâlâ o önergeden çıkarı
labilir. Şöyle çıkarılabilir ki, mevzufoahsolan 
Anayasada ifade edilen igensorudur. Genel gö
rüşmeler gensoruya ittıibaen muamele görmek
tedir. Binaenaleyh, aksine sarih, vazıh ve bunun, 
maksut bir karar olmadıkça genel görüşmelerin 
gensoru muamelesine tabi tutulmaları gerekir. 
Ve nitekim Nurettin Ok ve Sayın ismail Arar 
da böyle anlamış olacaklar ki, kürsüdeki be-
yarilariyle bunu zabıtlara geçirtmişlerdir. 

Biraz evvel bu kürsüden konuşan Sayın 
Müftüoğlu, Kesat özarda'nın Ibir önergesi üze
rinde mütalâalar yürüttüler. O mütalâalar is

pat ediyor ki, bazan önergeler tavzih edilmek 
icâbediyor ve önerge metninde de bir değişik
lik olmadığı halde, tavzih ediyor, zapta müraca« 
at edilyor ve tavzih etme, aydınlatma, mânayı ke
sinliğine kavuşturma zabıtların yardımı ile olu
yor. Bu hâdisede mühim olan ve muhalefeti bu 
dercede hassasiyete sevk eden bu gensoru ve ge
nel görüşme önergeleri verileli üzerinden kaç bir
leşim geçti? Bir değil, iki değil, üç değil, dört 
değil, birçok birleşimler geçti. Düne kadar hat
tâ bu gensoru önergelerini ve genel görüşme 
önergelerini buradan okutturmak mümkün ol
madı. Her halde iddia edilemez ki, bu tutum 
Anayasanın 89 ncu maddesine uygun bir tu
tumdur. 

Yine bu kürsüden biraz evvel konuşan ar
kadaş, «Yanlış muamele yapılmıştır. Genel gö
rüşmede Anayasanın 89 ncu maddesine uyula-
caksa, grup sözcüleri, Hükümet ve önerge sa
hiplerinden biri konuştuktan sonra iş bitmeli 
idi» dediler. Zannediyorum iki muameleyi >bir-
birine karıştırdılar. Genel görüşmenin günde
me alınması hakkındaki konuşma başka şeydir, 
genel görüşmenin Ibizzat kendisinin tartışılma
sı başka şeydir. O uzun ve defaatle söz alıp ko
nuşmalar genel görüşme gündeme alınıp gün 
tâyin edildikten sonra bizzat genel görüşmenin 
muhtevası konuşulurken cereyan etmiş olan 
görüşmelerdir. 

Gene sorudan bahsettiler. Bu konunun soru 
ile alâkası yoktur, bu konu doğrudan doğruya 
Anayasamızın 89 ncu maddesidir. Genel görüşe 
me de Anayasanın 89 ncu maddesine uzun *bir 
teamülle bağlandığı için, bunun değiştirilme
si, bir kanunun müzakeresi için verilmiş olan 
önergenin öncelik sıfatı içinde, öne alınması 
mânası içinde olamaz. Vuzuh içinde, sarahat 
içinde münakaşa edilerek, 'tartışılarak ve bir 
neticeye varılarak olursa olalbilecek bir konu
dur. 

Mâruzâtımla bir karanlık noktayı aydınlat
maya çalıştım. Saygılar sunarım (Ortadan al
kışlar) 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Baş
kan, söz talebim var, efendim, Benim şahsıma 
bir taaruz vâki olmuştur, müsaadenizle İçtü
züğün 95 nci maddesine göre söz istiyorum, 
çok kısa bir beyanda bulunmak üzere. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Nurettin Ok, 
size taarruz vâki olduğu doğrudur. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, biraz önce burada konuş
muş bulunan Sayın Anayasa Profesörü Nihat 
Erim Beyefendi beyanda bulunurken şahsımı 
istihdaf eden ve bir profesörün ağzına hiçbir 
suretle yakıştırılamıyan bir tâlbir kullandılar. 
Bu arada sözlerinin bâzı kısımlarında da, cali
bi dikkattir, bu Sayın Profesör Başkanvekille-
rinden bahsederken, her nedense, Sayın İsmail 
Arar hakkında sayın sıfatını izafe etmekle bera
ber Nurettin Ok derken Sayın sıfatını esirgediler. 
(Orta sıralardan «yok öyle şey, yok» sesleri) 
Zabıtlarda mevcuttur. Nurettin Ok ve Sayın is
mail Arar beyanında bulundular. Biz elbette 
bu Saym kelimesine fazlası ile 'önem atfeden 
bir kimse değiliz ve Sayın Nihat Erim'dıen böy
le 'bir Saym sıfatının bize teveccüh etmesine de 
hiçbir suretle ihtiyacımıız yoktur. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, «hindi kabartması» gibi, bir pro
fesörün, bir milletvekilinin ağzına yakışmıya-
cak bir 'beyanda bulunmaları dolayısiyle Sayın 
Profesöre ben ıburada hakikaten büyük çapta 
bir üzüntü ile meseleyi kaydettiğimi belirtmek 
isterim. Burada, dünkü Yüce Heyetinizin hu
zurlarında cereyan eden müzakerelerde, yine 
sizlerin teveccühü ile, yine sizlerin yüksek oyu 
ile bu meclisin teknik bir adamı edası ile, mün
hasıran Anayasa ve İçtüzük kaidelerini kendi 
görüşlerimiz kendi telâkkilerimiz ve tatbikat 
kabiliyetimiz şeklinde tatbik etmeye çalıştığı
mız bir sırada bu Meclisin arasından çıkmış 
yine sizlerin oyu ile, yine sizlerin itibarı ile, yi
ne sizlerin itimadı ile o şeref kürsüsüne çıfohış 
insana yapılan taaruzlann, yapılan hakaretle
rin, yapılan tecavüzlerin hepsi -zabıtlarda yer 
almıştır. Biz bunlann da burada hesabını sor
muyoruz. 

Sormuyoruz, çünkü haddizatında tahammü
lümüzün menşei bu Yüce Meclisin işlerinin iyi 
görülmesi, bu Yüce Meclisin, milletin ümit bek
lediği bu Yüce Meclisten meselelerin iyi bir şe
kilde hal yoluna girmesi ve tahammülümüz şu 
bakımdan devam etmektedir ki, demokrasiye 
olan inancımız bu tahammülü gerektirmekte
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). Bu sebeple dün bu şeref kürsüsünde yine 

sizlere hizmet edebilmek için kan ter içinde, 
yorgunluk içerisinde... 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Anayasayı hi
çe sayarak, kan ter içerisinde... j 

NURETTİN OK (Devamla) — Sayın Baş
kanım işte bir numunesi İçtüzüğe aykırı hare
ketin. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Ama asil bir 
numunesi. 

NURETTİN OK (Devamla) — Bu sebeple 
dünkü müzakerelerde öyle şeyler olmuştur i ki, 
zabıtlarda vükuıbulan beyanlar bunlann Türer 
örnekleridir. (Gürültüler) 

ÎSMAtL ARAR (Kocaeli) — Söz verin de 
çıkıp söyliyeyim, tavzih edeyim dedim, Sayın 
Başkanınızdan söz istedim, söz vermedi. (A, P. 
sıralanndan o sizin de başkanınızdır, sizin de 
sözleri) 

NURETTİN OK (Devamla) — Bu sebeple 
dünkü müzakerelerde cereyan ıeden hâdiseleri 
anlatacak değilim. Ancak, bu mecliste vukubu-
lan bu mücadele ve müzakerelerdeki frotman-
lar eğer riyasete bulaştmlırsa meclislerin yürü
mesi, takdir edersiniz ki, o nisbette zorlaşır. 

öyle haller karşısında kaldık ki, dün Riya
sette bulunan nâçiz arkadaşınız (burada, sanki 
bir önergeyi yok etmiş gibi, sahtekârlık itha
mına mâruz kaldı maalesef. Çünkü o önerge 
Saym Coşkun Kırca tarafından Sayın İsmail 
Arar'a verilmişti. Onun haricinde bizimle, it
ham etmiş bulunduğunuz bu arkadaşınızla, hiç
bir suretle, hiçbir şekilde, nıe bilmiş, ne duymuş, 
ne okumuş, ne görmüş vaziyeti ile karşıma çık
mış değildir. 

Riyasette bulunan bir kimse, hiç haberdar 
olmadığı, hiçbir zaman görmediği, hiçbir şekil
de ıttılaına sevk olunmadığı ve kendisine I tev
di edilmediği 'bir önerge için korkunç itham
lara mâruz kalmıştır. 

Bu sebeple ben böyle bir önergeyi ıgörme-
dim, bana böyle bir önerge intikal ettirilme
di, Sayın İsmail Arar'a verildikten sonra öner
genin ne olduğunu tahkik edecek merci de i ben 
değilim. Demek ki bu meseleler müzakere i edi
lirken korkunç ithamlara mâruz kaldık. Btı it
hamlara tahammülümüzün yegâne kaynağı^ de
min de söylediğim gibi, Meclisin rahat çalışa
bilmesini temin, Meclisin milletçe beklenen 
ümit yönünden çalışabilmesini temindir. 
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Şimdi, Sayın îsmail Arar hakikaten bir 
önerge ile bana birleşimin başında beyan etti
ğim bir husus dolayısiyle, «Beni de ima eden 
zımnî bir (beyan vardır, bunu tavzih için söz 
rica ederim» diyor. Fakat gündem dışı dediği 
için 'bekliyordum Sayın Arar. Yani istediğiniz 
de vermedim şeklinde telâkki etmeyin, gündem 
dışı diye söylediğiniz için düşünüyordum, aca
ba akşam birleşimden sonra mı diye. Çünkü 
gündemin içindeyiz şimdi. Fakat şimdi size söz 
vereceğim, buyurun efendim, lütfen siz de ifa
da edin. 

Bu arada çok Ibüyük tecavüzlere maruz 
kaldım. Bir arkadaşımız, «çok da genç, yazık 
olacak» diye beyanda 'bulundular. (Gülüşme
ler) Bir diğer arkadaşımız «(bekâr da, hiçbir 
şey görmeden gidecek» buyurdular. (Gülüşme
ler) Ve bu şekliyle âdeta bir gün boynumuza 
geçecek ipin hesabını (burada gördüler. 

O bakımdan muhterem arkadaşlarım, bütün 
fouuları şu şekli ile ifade etmek isterim ki, size, 
bu mecliste hizmet edecek insanlar nihayet bir 
ilâh değildir. Hizmet edecek insanlar etten, ke
mikten ve sinirden ibaret birer varlıktırlar. 
Münhasıran sizlere şerefle hizmet edebilmek 
ve İçtüzüğün, kanunların en iyi şekilde, en mü
savi şekilde tatbik edilmesini temin için gay
ret sarf eden, saatlerce oradan bu hizmeti yü
rütmek istiyen insanlardır. Kendiniz seçiyorsu
nuz. yine kendiniz onun itibarını kırıyorsunuz. 
Ya seçmeyin, ya seçtikten sonra lütfediniz lâ-
zımgelen itibarı gösteriniz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sağdan, sü
rekli ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Saym ismail Arar, size bir 
söz mü söylendi, efendim, onu ben takibedeme-
dim. 

İSMAÎL ARAR (Kocaeli) — Meclis kararı
nı çiğneyen, «Anayasaya aykırı hareket eden si
zin başkanınız îsmail Arar» dedi. 

BAŞKAN — Kim dedi efendim onu? 
İSMAÎL ARAR (Kocaeli) — Nahit Menteşe 

söyledi. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Efendim, 

Saym Turan Şahin, Anayasayı ihlâl ettiniz di
ye bir ithamda bulundu. «O ithamı kendi Baş
kanınıza tevcih ediniz» diye söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, belki arka sıralarda 
arkadaşlar duymamışlardır, diye ifade ediyo
rum. Burada Saym Turan Şahin Anayasayı ih
lâl ettiniz, diye konuşmuş, bunun üzerine de 
Sayın Nahit Menteşe, asıl Anayasayı ihlâl eden 
sizin başkanınızdır, şeklinde Sayın îsmail Arar'ı 
kasdetmiş. 

Evvelâ sizin 'başkanınız, bizim başkanımız 
diye bir şey yoktur. Saym ismail Arar bu Mec
lisin Başkanvekilidir. 

Ayrıca Sayın îsmail Arar tarafından söyle
nen «Sizin Başkanınız da bana söz vermediler» 
şeklindeki ifade de öfke mahsulü olmak lâzım-
gelir. Ben de Meclisin Başkanıyım. 

ÎSMAÎL ARAR (Kocaeli) — Çok saym Baş
kan, saygı değer arkadaşlarım; 

Dün hepinizin hatırladığı, bu itibarla tekra
rına ve tafsilâtına lüzum görmediğim bir hâdi
se dolayısiyle yüksek huzurunuzda, bu kürsüye 
çıktığım zaman 'başkanvekillerinin bu kürsüye 
sık sık gelerek politik münakaşalara, tartışma
lara girişmemelerinin hem bir Anayasa hükmü 
olduğunu, hem de Meclisimizin yerleşmiş güzel 
gelenekleri arasında bulunduğunu sözlerimin 
başında ifade etmiştim. 

Benim için çok hazin bir tecellidir ki, bu 
sözlerin üzerinden daha 24 saat geçmeden gene 
Yüksek Huzurunuzu işgal etmek mevki ve mec
buriyetinde kalmış bulunuyorum. 

Ancak biraz sonra dinliyeceğiniz sözlerim
den bizzat şahit olacağınız gibi bu konuşmam
da dahi, beni buraya sevk eden sebep ve saikler 
her ne olursa olsun, ben asla Anayasanın beni 
kayıtladığı ve Yüksek Meclisin teveccüh ve 
güveni uhdemde bulunduğu müddetçe dışına 
çıkmıyacağım politika münakaşalarına karış-
mıyarak, münhasıran teknik konularda, huku
kî durumlarda ve şahsımla ilgili yanlış göste
rilmek istenilen bir hususta maruzatta buluna
rak huzurunuzdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Nurettin 
Ok arkadaşımızın şahsına yapılan bir sataşma 
dolayısiyle biraz önce konuşması sırasında dile 
getirdiği bir ıstırabını, bir isteğini, müsaade bu
yurursanız bu konuşmamdan istifade ederek 
bendeniz de arz edeyim. Bizi itimadınızla, kıy
metli oylarınızla Başkanvekilliklerine seçtiniz 
ama âdeta elleri, kolları bağlı bir boks talimin
de kullanılan kukla haline getirdiniz. 

İstirham ederim, Meclise Başkan olarak 
seçtiğiniz kimseler hangi partiden olurlarsa ol-
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şunlar, o gerefli kürsüye çıktıkları zaman par
tiye olan bağlılıklarından, siyasi eğilimlerinden 
uzaklaşarak çatısı altında hizmet ettikleri bu 
Yüce müessesenin vakarına ve itibarına lâyık, 
buradan selâmetli müzakereler ve isabetli ka
rarlar çıkması için fedakârlıkla çalışan arka
daşlarınızda. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasa
mız, henüz hatırası çok canlı olarak hafızaları
mızda yaşayan acı birtakım hâdiselerden ibret 
alınarak, ders alınarak yapılmış bir Anayasa
dır. Bu acı hâdiselerin tekerrür etmemesi için 
de birtakım müesseseler, birtakım hükümler 
getirmiştir, derken öyle zannediyorum ki, göz
lerini kalın bir gaflet örtüsü bürümüş olan çok 
mahdut bir zümre hariç, bütün sayın arkadaş
larımız ve bütün memleketteki aydınlarımız 
bu fikir etrafında benimle birleşirler. Bu Ana
yasanın getirdiği yeni hükümlerden bir tanesi 
de, hiç şüpheniz olmasın ki, Yasama Meclisle
rinin Başkanlık Divanlariyle ilgili hükümleri
dir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Yasa
ma Meclislerinin Başkanlık Divanları Meclis
lerde temsil edilen siyasi partilerin kuvvetleri 
oranında teşekkül eder. Bunun bir anlamı ve 
tatbikata bir intikal ediş şekli olmak gerekir. 
Nedir o şekil? işte bakımyorsunuz üç muhtelif 
partiden üç tane Başkanvekili vardır. Biz Sa
yın Meclis Başkanına vekâleten hizmet ediyo
ruz. Kendisinin her arzu ettiği anda Meclis 
Riyasetine çıkmak hakkıdır, açık ve sarih yet
kisidir. Ama buna rağmen kendisi çıkmıyor, 
bizim aramızda iş bölümü yapıyor. Aksi tak
dirde bizim kuvvetler oranında temsil diye ifa
de ettiğimiz kaidenin bir hükmü, bir mânası 
kalmaz. 

Yine o Anayasa 84 ncü maddesiyle Başkan
lar ve Başkanvekillerini mensuboldukları siya
si partilerin Meclis içindeki ve dışındaki grup
larına ve siyasi faaliyetlerine iştirakten mene-
diyor. 

Ben şahsan bana bu şerefli vazifeyi tevcih 
ettiğiniz günden beri mensubolduğum siyasi 
partinin ne bu çatı altında yapılan grup top
lantılarına ve ne de dışarda yapılan hiçbir si
yasi toplantısına iştirak etmedim. Bunun ak
sini kimse ispat ve iddia edemez. Ve ona kaa-
niim ki, aynı feragat ve fedakârlıkla çalışan 
Başkanvekili arkadaşlarım da aynı titizliği 
göstermişlerdir. Bu mecburiyetin de bir anla

mı olmak lâzım gelir. Ama bu anlam tek ta
raflı değildir. Sadece Başkanvekilleri men
suboldukları siyasi partilerin siyasi faaliyetle
rine iştirak etmiyecek, ama mensuboldukları 
siyasi partiler onlar üzerinde baskı yapacak, 
olamaz böyle bir şey. O zaman bizim taraf
sızlığımız tarafsız kalmak için bir çaba göster
mekten ileriye gidemez. («Bravo»' sesleri) 

Derhal şunu da ifade etmek isterim ki, bu 
sözlerimle ne şahsan benim, ne de diğer Sayın 
Başkanvekili arkadaşlarımın bugüne kadar 
mensubolduğumuz siyasi partilerden en ufak 
- sizi şerefimle temin ederim ki - en ufak, şu 
veya bu yönde bir tutum takınmamız için bir 
telkine, bir baskıya mâruz kaldığımız asla vâki 
değildir. Bunu da bu rejimin ve bu Anayasa
nın teminatı ve istikbali bakımından bu Mec
liste ifade etmekte büyük önem görerek söy
lüyorum. 

Bunları derin bir ıstırabın, giderilmesi lâ-
zımgelen bir hastalığın, tedavisine çare olur 
ümidiyle söyledim. 

Şimdi şu anda huzurunuzda bulunmamı ica-
bettiren konuya geliyorum. Çok yakın bir geç
mişte teşerrüf etmek bahtiyarlığına erdiğim 
ama genç yaşma rağmen olgunluğunun ve 
itidalli karakterinin cidden hayranı ve mef
tunu olduğum ve bunu bu kürsüden ifade et
meyi de bir vazife bildiğim Sayın Meclis Baş-
.kanımız Bozbeyli bu birleşimi açarken her Ri
yasete çıkan Başkanvekilinin kendi içtihadına 
göre hareket ederek Meclis kararlarını tebdil 
edemiyeceğini, hiç kimsenin kendisini kanun 
vâzıı ve Anayasa Mahkemesi yerine koyamıya-
cağmı, aksi şekilde hareket etmenin Meclis 
kararlarına saygısızlık - veya başka bir tâbir
le - Meclis kararlarını hiçe saymak olabilece
ğini ifade buyurdular. Bu sözlerin arkasında 
bulunan mâna benim dün akşamki oturumda 
Meclis kararına rağmen Anayasaya aykırıdır 
diye 89 ncu maddenin sarih hükmünü tatbik et
memden başka hiçbir şey olamazdı. Bu itibar
la kendilerine oturduğum yerden küçük bir 
hususta tavzihte bulunmamı ve bana gündem 
dışı söz lütfetmelerini rica ettim. Şu ana ka
dar geçen müzakerelerden anladığıma ve çok 
Sayın Adalet Partili arkadaşlarımdan bâzıla
rının müzakereler cereyan ederken bana otur
dukları yerden tariz ve ithamlarından anladı-
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ğıma göre, dün akşamki tutumum çok muhte
rem arkadaşlarımdan bâzılarının dimağlarında 
bir şüphe, yüreklerinde bir yara uyandırmış. 

Muhterem arkadaşlarım, benim dün ak
şamki tutumum, Meclis kararına karşı bir say
gısızlık değildir. Meclis kararının da üstünde 
tanıdığım Anayasaya bağlılığın ve saygının 
bir ifadesidir. (C. H. P. sıralarından «'bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yine dün akşamki oturumda çok Sayın Boz-
beyli'nin, Sayın Ahmet Bilgin Beyle birlikte 
kendisine gönderdiğimiz yazıya cevaben bize 
gönderdiği yazı da, kendilerinin müsaadesini 
almadan burada açıklamak ve okumak mecbu
riyetinde olduğumdan dolayı cidden eza duy
duğum ve şimdi huzurunuzda bu hareketimden 
dolayı kendisinden özür dilediğim cevabi yazı
sının 4 ncü maddesinde açıkça şu husus yer al
maktadır: «Meclis Başkanvekilleri Birleşime 
Riyaset ettikleri esnada birleşimin idaresiyle 
ilgili bütün hususlarda Meclis Başkanına vekâ
leten Başkanın bütün yetkilerini kullanma hak
kına sahiptirler ve bu yetkilerini kendi anla
yışlarına uygun olarak yürütürler.» 

Benim anlayışım, Anayasaya saygım, Ana
yasa maddesinin şu veya bu merciye giderek 
oradan bir tefsir istemeye ve almaya ihtiyaç 
göstermiyecek kadar sarih olan hükmü karşı
sındaki dün akşamki tutumu ise bunun Mecli
sin kararına karşı bir saygısızlık olarak göste
rilmesinden ben cidden eza duyarım. Eğer, 
hakikaten bu töhmet, bu itham ve bu zan al
tında ise, şimdi bunu huzurunuzda açıkça ifa
de ediyorum ki, hareketim Yüce Meclis karar
larına karşı saygısızlığın değil, ama ondan da
ha üstün olarak gördüğüm Anayasamıza bir 
saygının ve bağlılığın ifadesidir. 

Saygılarımla huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, He
yeti Umumiyenize Meclis Başkanı olarak bâzı 
hususları açıklamak zaruretini hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, Seçim Kanunu ve 
ve onunla birlikte ondan evvel veya sonra Mec
lis gündemine alınmış olan gensoru, genel gö
rüşme önergeleri ve bütün bunların müzakere
sinden ve müzakereler ica'bı ortaya çıkan usu-
li meselelerden ve bunların tartışmalanndaıı 
ortaya şöyle bir manzara çıkmıştır: 

Meclis zabıtlarına geçen durumlarla, Mec
lisimizde zabıtların tahrif edildiği iddia edil
miştir. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Doğ
rudur. 

MEHMET ERSOY (Devamda) — Yalandır. 
BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun 

lütfen. Doğrudur veya yalandır sözü dahi tah-
kika muhtaç bir durumdur. Riyaset bunu tah
kik etmektedir. Ve Sayın Osman Bölük'başı'ya 
bir yazı yollanarak bu iddianıza mesnet itti
haz ettiğiniz hususlar nelerdir, lütfen Riyase
te bildiriniz diye rica edilmiştir. Onun neti
cesi ne ise öğrenilecektir. Ben sadece meseleyi 
ortaya boyuyorum. Yani bu Meclisin zabıtla
rının tahrif edildiği iddia edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; keza bu Meeliste 
Riyasete gönderilen önergelerin çalındığı, kay
bolduğu, hattâ herkesin kendi üslûbuna gö
re, «Şarlok Holmes usulünün cerayan ettiği» 
dahi söylenmiştir. Bunlar da zabıtlardadır. 

ÇETİN ALTAN (Istaribul) — (Çalındı) 
dan daha nazik bir kelimedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; so
nunda üzüleceğiniz bir şey söylemiyeceğim 
efendim, biraz dinleyin rica ederim. Bunlar 
ifade edildi diyorum sadece. Ama başka şey
ler de ifade edildiğini söyliyeceğim müsaade 
buyurun biraz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Hep bende
niz geliyorum aklınıza her nedense. 

BAŞKAN — Rica ederim, öyle anlamayın 
Sayın Çetin Altan, biraz sonra konuşmam bi
terse öyle olmadığını anlıyacaksmız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Başkanve-
killerinden Nurettin Ok celseyi idare ederken 
ağzımı açmadım. Vaktâ ki anama küfredildi, 
ben de mecburiyet tahtında «çüş» dedim. Siz 
bu lâfımı tekrar ettirdiniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yine 
hepinizin huzurunda burada Sayın Başkanve-
killerimizin kürsüye çıkarak kendileri hakkın
da yapılmış olan beyanlar dolayısiyle kendile
rini savunmaya mecbur olmaları da hepinizin 
huzurunda cereyan eden bir hâdisedir. Bunun 
dışında Yüce Meclisimizde, teknik işler gör
mek durumunda olan memurlarımıza karşı da 
takınılan tavırlar yine hepimizce malûmdur. 
Ayrıca yine Meclîsimizde yönetim işi ile vazi-
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felendirdiğimiz bir memurumuzun bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından dövül
düğü, eğer malûmunuz değilse, tarafımdan ifa
de ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca şu Meclis
te bütün dikkatime, bütün iyi niyetime rağ
men yaratılan asabi atmosfer içinde sonradan 
üzüntü duyduğum bir sözü söylemek durumun
da olduğum da bir vakıa. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında Sa
yın Kenan Esengin tarafından ifade edilen ve 
kısa aravermelerle meseleleri müzakere edecek 
bir haleti ruhiye içinde olmadığımızı, bundan 
evvel do bir haftalık aravermenin önümüzdeki 
bu işi gerçekleştirecek iyi bir misal olmadığı 
yolundaki kanaati de reddedilebilecek bir durum 
değildir. Bütün bunlar muvacehesinde... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — 5 gün 
tatil. 

BAŞKAN — Beş gün tatil değil efendim. 
Çok rica ediyorum. Ben çok ciddî meselelere 
temas ettiğim kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların 
ortasında Riyaset Divanına seçtiğiniz ve benim 
de geniş ölçüde iştirak ettiğim konuşmalariyle 
meseleleri ortaya koymuş olan Sayın îsmail 
Arar arkadaşımızın bu konuşması biraz evvel 
konuşan Sayın Nurettin Ok arkadaşımızın bu 
konuşması, bir ıstırabın, bir feryadın ifadesi
dir. Bütün bunlar muvacehesinde Yüce Heye
tinizi teşkil eden her üye, başta mesul ben ol
mak üzere, oturup düşünmek mecburiyetinde
yiz. Düşünüp bulacağımız husus bu Meclisin 
selâmetle ve içtüzüğün koyduğu ölçüler içinde, 
Anayasanın getirdiği espriler içinde hem mu-
raka'be vazifesini, hem de kanun koyma vazife
sini selâmetle yürütebi] meşini teminin icapla
rı üzerinde düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Durum bu olduğuna göre bugün için size 
şu hususu arz edeyim: Riyaset Divanı yarım sa
at arada birbirleri ile konuşma haleti ruhiyesi-
ni tam göremediği için konuşamamıştır. Çün
kü her grup kendi mensubunu, binnisbe kendi 

iddiası içine çekmek tazyiki ile karşı karşıya 
bıraktırıyor veya İsmail Arar arkadaşımızın... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Reddediyoruz o hususu. Hiçbir telkinde bulun
madık, tenezzül etmedik. 

BAŞKAN — Efendim, bu sözlerimi o mâ
nada anlamayın. Birisi diğerine bir şey telkin 
etti demiyorum. Cereyan eden hâdiseler kar
şısında Riyaset Divanı üyelerinin bu yolda... 

FARUK ÖNDER (Konya) — Kişiyi nasıl 
bilirsin; kendin gibi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, işte 
çok oiddî telâkki ettiğim, hattâ tarihî saydığım 
şu celse dolayısiyle söylediğim sözlerin bu türlü 
karşılanmasından da sadece üzülüyorum. Başka 
bir şey diyecek değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Yüce Heyetiniz 
tarafından Meclis Başkanlığına seçildiğim gün 
Yüce Heyetinize şu beyanda bulunmuştum: «Se
çildiğim gün bana tevdi etmiş bulunduğunuz 
itimadı vazifeme devam ederken de muhafaza 
etmek hususunda elimden gelen her türlü gay
reti göstereceğim.» demiştim. Eğer Yüce Heye
tinizin tasavvur edilebilecek bir prosedür için
de itimadını devam etmediğine kaani olduğum 
andan itibaren bu iskemleye yapışık olmadığımı 
da beyan etmek mecburiyetindeyim. (Soldan, 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu ifadelerim
le saat 21 de toplanmak üzere şahsan birleşime 
ara veriyorum. Bu arada Sayın Grup Başkanla
rı birbirleri ile konuşmak hususunda haleti ru-
hiyelerini uygun görüyorlarsa... (M. P. sıraların
dan, «Yarma, yarma» sesleri) Kendilerinden ri
ca ediyorum, hemen Başkanlık Divanı odasında
ki, Başkanlık Divanı toplantı salonuna teşrif bu
yursunlar. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, içtüzük gereğince usul hakkındaki 
talepler dahi izahı gereken... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bugün saat 21,00 de toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER: Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Abdulbâri Akdoğan (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. Gün
demde bulunan genel görüşme önergesini okutu
yorum. 

COŞKUN KTRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, İçtüzüğün 95 nci maddesine göre bir söz 
isteğim vardı, istirham ediyorum. 

20. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'tn, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile,bun-
ları önlemek için alınması gerekli tedbirler üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son aylarda ciddi bir hal almaya baş^mış 

bulunan fiyat artışları ve hayat pahalılığı sebep
leri ve fiyat artışlarını ve hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli tedbirler üzerinde 
Millet Meclisi Genel Kurulunda bir genel görüş
me açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Çanakkale 
Enver Güreli Şefik İnan 

BAŞKAN — Bu konuda sadece C. K. M. P. 
Grupu adına Sayın Abdulbâri Akdoğan söz al
mıştır. Kendisine söz veriyorum: 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ben söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Arzı şükran 
ederim. 

ABDULBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh* 
terem milletvekilleri Balıkesir... 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım, 

İyi bir niyetle ve yapıcı bir maksatla huzu
runuza getirmiş olduğum fi vat artışları ve ha
yat pahalılığı hakkındaki önergemi beş dakika 
gibi kısa bir zamanda izah etmeye çalışmak be
nim için hakikaten bir talihsizlik olmuştur. Şu 
ciheti arz edeyim ki, bu mevzudaki genel görüş
me teklifim iktidar partisini yıpratmak gayesi
ne matuf değildir. Hayat pahalılığından ıstırap 
çeken vatandaş zümrelerinin içinde bulundukla
rı sıkıntıları istismar ederek bu kürsüden siyasi 
edebiyatın örneklerini verecek değilim. İstediğim 
ve dilediğim tek şey, iktisadi hayatımızı tehdide 
başlıyan, sosyal bünyemizde büyük ve telâfisi 
imkânı olmıyacak rahne anmak istidadına sahip 
bir tehlikenin doğum sancıları çektiği şü anda 
Meclis olarak ürerine eğilmek, durumu tesbit ey
lemek ve her türlü parti mülâhazalarının dışın
da fiyat hareketlerinde görülen süratli artışa be
raberce çare aramaktır. 

Eğer maruzatımı Yüksek Meclise tam olarak 
sunabilme imkânına sahibolsavdım niyetinrn ne 
kadar samimî olduğunu ve bütün partilerin bu 
mevzu üzerinde birleşmeleri için yapacağım ça
baları müşahede buyuracaktınız. Ve bunun Se
çim Kanununu güden bir maksadı ihtiva etme
diğini görecektiniz. Ne çare ki, vaktin darlığı 
yüzünden Parlâmentonun vatandaşa cidden hü
zün veren bugünkü manzarasından sıyrılıp hepi
mizin ittifak etmesi gerekli bir konuda yaptığım 
çağrıya ait kısımları çıkarıp mücerret mevzu ile 
iktifa etmek zorunda kalışım, yukarda da söy
lediğim gibi, benim için bir talihsizlik olmuştur. 
Bunun böyle olduğunu muhtelif partilere men
sup ve beni yakından tanıyan arkadaşlarım bu
nu laikiyle bilmektedirler. 

Konumu seçerken muhterem Başvekilin kul
landığı tâbirle asgari müştereklerde anlaşabilme 
ümidi bana ışık tutmuştur. Zira mevzumuzda 
hâdisenin tesbiti yalnızca rakamlara mevdudur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar bir zü
hul olmuştur. Evvelâ önerge sahibine söz ver
memiz icabadiyor. Sayın Abdulbâri Akdoğan, i 
lütfen önerge sahibi Enver Güreli yahut Şefik ! 
İnan veya Sayın Güreli buyurun efendim. | 
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Konu partili partisiz bütün vatandaşları alâka
dar eden bir husustur. Bütün dünya milletlerin
de olduğu gibi temel bir mevzudur. 

Kaldı ki, Adalet Partisinin Bütçe Sözcüsü 
îmıhterem arkadaşım Profesör Yalçın bu mevzu 
için kürsüden fiyatların enflâsyonun zoru ile 
'Türk ekonomisini tehdide başladığını beyan et
miştir. Görülüyor ki, hareket noktalarımızın ba
şında mühim görüş farkları mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 1985 yılında toptan eş
ya fiyatları bütçe gerekçesinde ve muhterem Ma
liye Vekilinin nutuklarında yıllık ortalama ola
rak % 8,92 oranında arttığı ifade edilmiş
ti. Yıllık, vasati olarak bu nisbet bir ger
çektir. Fakat mühim olan senelik artış vasa
tisinden ziyade iki devre arasındaki artıştır. 
Geçmiş bir ayda fiyatların daha az süratli bir 
tempoda artmış olması vatandaşı ilgilendirmez. 
O yalnızca kendi bütçesinde rahne açan iki ta
rih arasındaki farkı mukayese eder. Nitekim üye
si bulunduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtı da fiyat hareketlerini yıllık vasatiye 
göre değil muayyen iki devre arasındaki oranla
ra göre değerlendirmektedir. 

Bu cepheden bakıldığı takdirde toptan eşya 
fiyatlarındaki artış oranı % 10,83 tür. 

Başka bir tâbirle ifade edeyim, 1964 yılının 
Aralık ayında vatandaşın yüz liraya aldığı malı 
1965 yılının Aralık ayında aynı malı almak için 
takriben 111 lira ödemek zorundadır. Görülüyor 
ki artış nisbetleri muayyen ölçüleri çok aşmış du
rumdadır. Hemen ilâve edeyim ki, bu artış te
mayülü 1956 yılında da devam etmiştir. Netice
leri alman 1966 yılı Ocak ayının fiyat endeksi 
307 puvandan 316 puvana çıkmak suretiyle bir 
ayda % 2,93 nisbetinde bir artış kaydetmiştir. 
Şubat 1966 ayında da artış devam etmiştir. En
deks 316 puandan 321 puvana yükselmiştir. Böy
lece 1966 yılının ilk iki ayında 1965 yılından ge
len süratli fiyat hareketleri hızını da artırarak 
devam etmiştir. 

1966 yılı kalkınma plânımızda fiyat hareket
lerinde öngörülen artış nisbeti % 3 olmasına rağ
men 1966 yılının yalnız ilk iki ayında fiyat se
viyesinin % 5 civarına yaklaşması endişeyi mu
cip değil midir? 

Bizim toptan eşya fiyatları endeksinde gıda 
maddeleri ve yemler kat hesabı bakımından en
deks üzerinde en fazla tesiri olan bir gruptur. 

Bu bakımdan eşya fiyatlarındaki artış daha zi
yade gıda maddeleri grupuna dâhil fiyat artış
larından ileri geldiğine göre otuz milyon vatan
daşın geçim ve sıhhatini ilgilendiren bir artışın 
karşısında olduğumuzu ve konunun bu bakınjı-
dan da önemli bulunduğunu kaydetmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Güreli lütfen cümlenijd 
tamamlayınız, müddetiniz dolmuştur. (Gürültü
ler) 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, hayat pahalılığı gibi bir konuyu kabul 
ve takdir edersiniz ki, beş dakikada hulâsa et
meye imkân ve ihtimal yoktur. 

BAŞKAN — Evet, fakat bu benimle ilgili bir 
husus değil. Meclis karar aldı, Sayın Güreli. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Bir önerge
miz var efendim, lütfen okutunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu öner
gede konuşmaların 15 dakikaya çıkarılması isten
mektedir. Meclis daha evvel bununla ilgili olarak 
verilmiş önergelerden sadece beş dakika ile ilgili 
önergeyi kabul etmiştir. 

(C. H. P. sıralarından, «önerge okunsun.» 
sesleri) Efendim, okunsun mu istiyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet efen-
-dim, okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, önergede şu yazılı: 
«Gensoru ve genel görüşme üzerinde müzakere
lerde konuşmaların beş dakikaya indirilmesi 
konuların önemi ve izahı ile, ciddiyeti kabil \ ol-
mıyan bir durum yaratmaktadır. Bu itibarla 
konuların hiçolmazsa 15 dakika olarak kararlaş
tırılmasını arz ve teklif ederim.» önerge sahip
leri Sadrettin Çanga ve İbrahim öktem. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Benim de 
bir önergem var. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Oya su
nun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — öner
ge hakkında söz istiyorum. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — önergem 
hakkında müsaade ederseniz, Meclise izahatımı 
sunacağım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda verilmiş olan ikinci önergede: Kabul edi
len zaman tahdidi genel mahiyettedir. Bu itibar
la bu tahdidin hayat pahalılığı ile ilgili genso
ru görüşü önergesinin mahiyeti icabı kaldırıl
masını arz ve teklif ederim.» Coşkun Kırca, 
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SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir öner
gemiz daha var, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Hayat pahalılığı gibi bütün 
vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir ko
nuda verilmiş olan genel görüşme önergesi üze
rinde yapılacak görüşmelerin sınırlandırılması 
asla uygun görülmez. Bu bakımdan esasen konu
şucuların belli sayıda oluşu Anayasanın 89 ncu 
maddesinin icabı olduğundan evvelce verilmiş 
olan beş dakikalık süre tahdidinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim.» Bu da Sayın Süleyman 
Onan imzalıdır. Muhterem arkadaşlarım, takrir
lerin hiçbir işi hakkında muamele yapılmıyacak-
tır, Meclis kararını vermiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bendenizin takriri sadece bu genel gö
rüşmenin öngörünmosiyle ilgilidir. Bu hususta 
müzakere açılması İçtüzüğün emridir istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hâdise 
o kadar aşikârdır ki, Meclis bu görüşmelerin beş 
dakika ile tahdidine karar vermiş ve önerge... 
(Ortadan ve sağdan gürültüler) Müsaade buyu
runuz söyliyeyim, hep beraber konuşmıyalım; 
müsaade buyurunuz beyefendi. Şimdi.. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Meclis kararını değiştirebilir, önerge 
verilmiştir, oya koymak zorunluğu vardır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, bu genel görüşme memleketin hayati 
durumuyla ilgilidir. Konuşmaların onbeş daki
kayla sınırlandırılmasını istiyen önergenin bu 
bakımdan oya konulması lâzımdır. 

• BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, beş 
dakika ile görüşülme kararı Meclisçe verilmiştir. 
Bu kararı kaldırmak için tekrar bir karar, ondan 
sonra bir önerge gelsin tekrar beş dakikaya in
dirilmesini istesin. Bu, Meclis çalışmalarının cid
diyetiyle kabili telif bir durum doğurmaz. 

Sayın Güreli zamanınız bitti efendim, lütfen 
bağlayınız. 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Toparlıya-
yım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurunuz. 
'". COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu husus
ta söz söylemeye mecburum. Daha önce zaman 
tahdidine müteallik olarak kabul edilmiş olan 
ve Anayasanın külliyen ruhuna muhalif olan 
önerge, bütün gensoru önergelerinin görüşmeleri 

ile ilgili idi. Benim verdiğim önerge önemine 
binaen bu genel görüşmeden bu tahdidin kaldı
rılmasına mütaallik idi. Bu karar pekâlâ verile
bilir. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü tamamlayın 
Sayın Güreli. 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye'de enflâsyonist bir hareketin 
başlamış olduğunu ben değil A. P. nin muhterem 
sözcüsü bu kürsüden ifade etmiştir. 

Türk basınını tetkik ettiğiniz zaman muh
telif üniversitelere mensup muhtelif profesör 
arkadaşlarımızın 25 i aşkın makalelerinde enf
lâsyonist bir hareketin başlamış olduğu ha
ber verilmektedir. İzmir Ticaret ve Sanayi 
Odalarının bu husustaki raporu aynı noktada
dır. Daimî münasebette bulunduğumuz AID 
Başkanının Türk basınına verdiği beyanat bu 
yoldadır. Ben bunun müştereken, bu Meclisçe 
elbirliği ile alınacak, tedbirlerde iktidar par
tisine yardım edebilme ümidiyle bu kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. Bu mevzuda memleke
tin geçirdiği acı tecrübe hatıralarını hâlâ 
yaşamaktayız. Bugün hepimize hoş gelem bir 
durumun yarın neler getireceğini hepimiz be
raber bilmekteyiz. 

Size son bir cümle ile hitabediyoı-um, bu 
cümle benim değildir. Fransız Devlet adam
larından Heryo'nundur : «Enflâsyonlar bir 
memleketi kargaşalığa, ihtilâllere ve oradan 
diktatoryaya sürükler» diyor. Bu hüküm si
zindir, nasıl istersiniz öyle yapın. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Ortadan alkışlar.) 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Usul hakkında söz istemiştim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tatbikatı- ' 
nız daha önceki tatbikata uymamaktadır. Bu 
bakımdan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ablülbâri Ak
doğan. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Evvelâ bir 
usul meselesi vardır. Onu halledelim. Meclisin 
kararma hürmetkarız, ama usul meselesini 
halledelim. Bir önerge verilmiştir. Sırf şu otu
rumda görüşülmekte olan konuya, bir müza
kere takririnin değiştirilmesi hakkındaki tek
life müsamaha buyurun. Böyle bir teklif ya-r 
yıldığı zaman, oylanması icabeden bir önerge 
var mıdır, yok mudur 1 Yoksa söz verin, 
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noktai nazarımızı bu kürsüden söyliyelim. 
Ben bu önergelerin oylanmasını mümkün gö-
yorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Enver Gü
reli burada söz müddetinin uzatılmalını is
tediği halde daha önce bu gibi taleplerde 
Genel Kurulun oyuna başvurulması mütea-
meldir. Bu hususta söz istiyorum efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Fotoğ
raf manikası istirdadedilsin. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan bu Meclisin asayişini kim temin 
edecek, bir gazetenin foto muhabiri fotoğraf 
çekiyor.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka efendim... 

Muhterem arkadaşlar... Buyurunuz Sayın 
Paksüt ifade edimiz fikirlerinizi. Muhterem 
arkadaşlar, idare âmirleri var, idare âmir
leri gerekli tedbirleri alırlar. Şimdi îıer işi 
aynı zamanda çözmek durumunda mıyız? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım; sırf bir usul meselesini arz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım bir genel görüşme 
önergesinin görüşüldüğü sırada konuşacakla
rım esasen sayılarının belli oluşu noktasın
dan hareketle ve konunun önemine işaretle 
bâzı arkadaşlar Yüksek Meclisin daha evvel 
görüşmelerin sınırlanmasına ilişkin görücünün 
değiştirilmesini, sınırlamanın kaldırıl masını, 
teklif etmişler. Bu teklifler birbirinden farklı 
ama heyeti umumiyesiyle beş dakikalık sı
nırlamanın kaldırılması hakkında. 

Şimdi böylesine önergeler verilirse - beş da-
dakika, on dakika, 15 dakika - beş dakikalık 
sınırlama esas olduğuna göre Başkanın bun
ları Yüksek Heyetim takdirine arz edilecek 
eski kararınızda ısrar edip etmediğinizi oy
larınızla tesbit etmesi lâzımdır. (A. P. sırala
rından gürültüler) Konuşmasını bilmek de, ko
nuşmasını dinlemek de bir seviye işidir. Mede
niyet işidir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, ben size Meclisin 
çalışmalarımı düzenliyen İçtüzük hükümlerin
den bahsediyorum. Meclisin çalışmaları Ana
yasanın 85 nci maddesine göre ve geçici 3 ncü 
maddeye göre İçtüzükle düzenlenir. Biraz ev

velki toplantının sonunda Sayın Meclis Baş
kanı Parlâmentomuza itibar getirmiyecek 
olayları sıraladı. Bu arada şahsi üzüntülerini 
ifade etti. Bu üzüntülü mevzulara yeni mev
zular katmamanızı rica ediyorum. 

Lütfen konunun esasına gelelim. 
Parlâmentoda bir teamül yaratılmış. Hâtıra

larınızı canlandırmak için söylüyorum. Genel 
görüşmelerin görüşülmesiyle ilgili olmak üzere 
bizzat bugünkü Başkanımızın teklifi ile ve Yük
sek Meclisin kabulü ile bir teamüli hukuk, bir 
İçtüzük hükmü haline gelmiş, tatbik edilmiş. 
Fakat ondan tamamen ilgisiz, onu değiştirmek 
maksadı gütmeksizin, Sayın Adalet Bakanı ta
rafından verilen ve mahiyeti bâzı mertebe te
reddütleri yaratan bir konu ile o dahi tehir edi
lebiliyor. 

Şimdi düşünün 5 dakika konuşacaktır, bu 
Meclisi bağlayıcıdır. Yani bundan böyle genel 
görüşmeler bu Mecliste 5 dakika konuşulur, bu
nun haricine çıkılamaz. Çünkü ne zaman bir 
önerge verilse, «efendim vaktiyle verilmiş olan 
bir önerge artık değerini taşımaz veyahut bu hâ
disede 5 dakikalık takyidin mânası olmaz dense, 
efendim Meclis filân tarihli celsede genel görüş
meleri beş dakika ile sınırlanmıştı» denebilir mi? 
Bunun hukukla ilgisi var mı? 

Şimdi ben, size Meclisin hepinizin malûmu 
olan, bilhassa eski parlâmentoda bulunmuş arka
daşların yakinen tatbikatına şahidolduğu, bir ko
nuyu söyliyeyim. Bu devrede de tatbik edilmiş
tir. 

Meclis İçtüzüğünün 88 nci maddesi bakınız 
şöyle der : «Tahrirî bir nutkun kürsü üzerinden 
okunması veyahut kâtibe okutturulması caizdir. 
Fakat okunma müddeti 20 dakikayı geçemez» 
Halen yürürlükte olan bir İçtüzük maddesi. He
piniz bilirsiniz ki, bu son bütçe müzakerelerin
den hatırlarsınız ki, bâzı hatiplerin yazılı konuş
maları 20 dakikayı geçtiği zaman Sayın Başkan 
Yüksek Heyetinize hitaben yazılı konuşma 20 
dakikaya sığmıyor, devamına müsaade ediyor 
musun, ediyorsanız kabul edenler demiş ve ka
bul etmişsinizdir. Demek ki, İçtüzükte yazılı ko
nuşmanın yirmi dakika ile sınırlı olması tarzın
daki bir genel kaideye rağmen asıl olan kürsü
deki söz hürriyeti olduğu için, Parlâmentoların 
hikmeti vücudu bu olduğu için, bu maddeyi 
olumlu bir tarzda yorumlıyarak Meclise Beşkan-
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lık edenler Yüksek Heyetinizin oyları ile 20 da
kikalık sınırı aşabilmişlerdir. 

Arkadaşlar, takdirinize zorlayıcı bir yenilik 
getirmem mümkün değil, beş dakikayı İsrarla 
muhafaza edebilirsiniz. Ama benim maruzatım 
burada tam bu genel görüşmenin konuşulduğu 
sırada hayat pahalılığından bir seviyeli üslupla 
bahseden, partizan düşünceleri asla ele almıyan 
bir hatip sözlerini tamamlayamamış, bir sırada 
bu hatibe daha fazla maruzatta bulunmak fırsatı 
verilmesi istenmiş. 

Hepinizin vicdanına sorarım, bugün 32 mil
yon Türk seçmenine sorsanız bir plebisit yapıl
ma imkânı olsa, «şu parlâmento birbirini yemek
le mi meşgul olsun, yoksa şu hayat pahalılığı ile, 
onun çareleri ile mi meşgul olsun?» dense ben 
eminim ki, partili partisiz bütün vatandaşlar 
«Allah aşkına birbirinizi yemekten vazgeçiniz de 
§u hayat pahalılığına bir çare bulunuz» diyecek
lerdir. 

Şimdi konu böyle olunca İçtüzük bakımın
dan şu hususu ben Riyasetten rica ediyorum : 
Bir konuşmanın bir muayyen celsede veya bir 
muayyen birleşimde karara bağlanan bir birle
şimde karara bağlanmış olması vakıasından ha
reketle «Meclis bu konuyu karara bağladı, yeni
den tahdidin, kaldırılması hakkındaki teklifi oy-
lıyamam demesi mümkün değildir. Tatbikatta 
bizzat kendisinin de Riyaset ettiği celselerde de 
evvelce konulmuş sınırlamalara rağmen, en son 
hatırladığıma göre Turan Şahin arkadaşımızın 
bütçe konuşmasında toprak reformu ile ilgili 
yaptığı ilgi çekici konuşma bütün parlâmento
nun bütün kanatları tarafında tasvip ile karşı
landığı ve dinlendiği için kendisine daha fazla 
müsaade verilmesi rica edilmiş ve bu yolda bir 
teklif yapılmış, Riyaset oylamış ve kabul etmiş
sinizdir. 

Bana öyle geliyor ki, Enver Güreli arkadaşı
mızın, seviyeli bir üslûp içinde, hiç kimseye hi-
tabetmeden, Hükümete yardımcı olmak maksa
dını açıklıyan konuşmasının itmamında, Hükü
metin bir zararı yok, Hükümet partisinin zararı 
yok, Parlâmentonun zararı yoktur. Beş dakika, 
on dakika tahditleri üzerinde ısrar ediyoruz, ama 
görüyorsunuz, bazan yoklamalar, bazan usul ko
nuşmaları yüzünden o beş dakikaların sınırını 
zaten aşıyoruz. Ne olurdu bendenizi 10 dakika 
konuşmaya mecbur edeceğinize, bu on dakikalık 

müsaadeyi Enver Güreli'ye verseydiniz de hayat 
pahalılığı hakkındaki görüşlerini arz etmek fır
satını, ihmam etmek fırsatını bulsaydı. 

Şimdi konuyu hissî açısından değil, hattâ 
konuyu taallûk ettiği hayat pahalılığı açısından 
değil, ama İçtüzük bakımından arz ediyorum ve 
en az benim kadar İçtüzüğü bildiğine inandığım 
Başkanın tekrar teemmül etmesini istirham edi
yorum. Filân celsede verilmiş olan takririn dı
şında bir başka celsede sınırlamaların kaldırıl
ması veya değişik şekilde sınırlandırma teklifi 
geldiği zaman, bir kere kesin olarak karara bağ
lanmıştır tarzındaki görüşler âdeta bir muayyen 
celsede, bir ekseriyet tarafından kabul edilmiş 
olan bir takriri değişmez bir hukuk kaidesi ha
line getirmek demektir ki, tamamiyle yanlıştır. 
Onun için kemali hürmetle Sayın Başkandan 
çok iyi bildiği İçtüzüğü sıhhatli bir şekilde tat
bik etmesini istirham ediyorum. Yüksek Heye
tinizden de anlayış rica ediyorum. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Efen
dim, grup adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; daha 
evvel konuşmaların 5 dakika ile tahdidi hakkın
da bir karar alınmıştır. Bu arada Riyasetimize 
bu tahdidin kaldırılmasını istiyen önergelerle 15 
dakikaya çıkarılmasını istiyen önergeler gönde
rilmiştir. Şimdi Sayın Emin Paksüt'ün ifade 
ettikleri gibi, bir tahdit kararı alındığı hallerde 
veyahut tüzük gereğince yazılı konuşmaların 20 
dakika ile tahdided ilmesi hallerinde, hatip ta-
lebettiği takdirde, kendisinin bu talebi Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunulmuştur. Bu tatbikatta 
vardır. Bu tatbikatın icabını hatip talebeder, yi
ne yerine getirebiliriz. 

Şimdi bu ölçü içerisinde Sayın Abdülbâri Ak-
doğan'a söz vereceğim. Buyurun efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Usul 
hakkında Sayın Başkanım söz istemiştik. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, Sayın Başkanım 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan; bu
yurun efendim. Meclis kabul ederse daha ,uzun 
müddet konuşacaktır. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Rofc Bey olmaz böyle şey. Usul hakkında söz 
istemiştik. 
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BAŞKAN — Sizin grupunuz adına da söz 
istenmiştir, Meclisin oyuna sunacağım, dedim 
efendim, artık §u müzakereleri yürütelim beye
fendiler. Çok rica ederim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Enver Gü
reli bu talepte bulundu, lütfen onun talebini oya 
sununuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ben
deniz usul hakkında söz istemiştim, vermediniz, 
dinlemediniz. Usul hakkında söz vermeden ko-
nuşturamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize Sayın 
Erdemir. Şu müzakereye girelim. Bugün sabah
tan beri şu genel görüşme.... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Müsa
ade buyurun; usul hakkında söz talebi varken 
esasa geçemezsiniz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Eğer Baş
kanlığın tutumu hakkında bir söz açtıysanız; Sa
yın Paksüt'e söz verişiniz bu müzakereyi açtığı
nızın delilidir, iki lehte, iki aleyhte söz vermeye 
mecbur olduğunuzu kemali hürmetle hatırlatı
rım. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— İki tane önergem var; okutmak mecburiye
tindesiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim otu
run da şu müzakereye başlıyalım. Gündemimiz
de daha üç tane gensoru önergesi var. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — 50 ta
ne de olsa, evvelâ usul halanda söz vermenizi is
tiyorum. Riyasetin tutumu hakkında söz istiyo
rum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclis sinema sahnesine benziyor, 
affedersiniz yani. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— önergem vardır, izah edeceğim. Konuşmak 
mecburiyetindeyim. Siz de söz vermek mecburi
yetindesiniz. (Gürültüler).. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen otu
runuz yerinize. Arkadaşlar konuşsunlar, talebe-
derlerse, Meclis de kabul ederse uzun söz vere
ceğim. C. H. P. Grupu adına Saym Şefik İnan 
söz istemiştir. O da talebederse oya sunacağım, 
konuşma imkânını bulacaktır. (Gürültüler) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Hatip çıkmadan evvel verilmiş önergemiz var
dır. Bu önergeyi okutmak mecburiyetindesiniz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh
terem milletvekilleri, Balıkesir Milletvekili Sa
yın Enver Güreli ile Çanakkale Milletvekili Sa
yın Şefik İnan'in fiyat artışları.. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Yazıklar olsun.. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Ve 
hayat pahalılığı sebepleriyle bunları önlemek 
için alınması gerekli tedbirler üzerinde bir ge
nel görüşme açılarak meselenin enine boyuna 
incelenmesini grupumuz faydalı telâkki etmek
tedir. Zira bu mesele her vatandaşı çok yakın
dan ilgilendiren mühim bir konudur. Memle
kette son zamanlarda bilhassa gıda maddelerin
de başıboş bir fiyat artışının mevcudolduğunu ve 
bu artışın devam etmekte bulunduğunu kimse 
inkâr edemez. (Devamlı gürültüler) Muhterem 
Başkan, lütfen susturun da konuşalım yani. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Akdoğan, hak
lısınız. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Belki bu artıştan hali vakti yerinde olan zengin 
kimseler müteessir olmıyabilir. Hattâ enfilâsyo-
nist fiyat hareketlerinden anormal kazançlar te
min edebilirler. Ama, biz evvelemirde yurdu
muzda yaşıyan ve nüfusun % 90 mı teşkil eden 
orta halli ve fakir vatandaşların durumunu, ge
çimini düşünmek zorundayız. Memleketimizde 
hüküm süren binbir sıkıntılı hayat şartlarından^ 
işsizlikten mustaribolan halkımızın en tabiî ve 
zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki dü
zensiz artışın sebeplerini araştırmak, ve bu anor
mal hale çare bulmak için Yüce Heyetinizin hu
zurunda bir genel görüşme açılmasını ve bunun 
gündeme alınmasını istemek çok yerinde bir ka
rar olacaktır. 

İşte bu görüşümüzün altında Türk Milleti 
geçim sıkıntısı çekerken Yüce Heyetinizden önü
müzdeki yıllarda hiç olmazsa durum düzelir, 
ümitlerini memleketin yatırım problemleri üze
rinde topyekûn hepimiz görüşlerimizi ve tatbi
katımızı takibetmek için düşünmemiz lâzımken, 
öteden beri olagelen senlik benlik maalesef de
vam etmektedir. Böyle mühim bir konuyu Mec
lis huzuruna getiren arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. önerge lehinde oy kullanacağımızı grupu
muz adına saygıyla arz ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan. (Gürültüler) 
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COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz iste
dim, söz vermeye mecbursunuz. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Riya
setin tutumu hakkında söz istiyorum. Usulsüz 
tutum hakkında. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan fotoğraf çekme olayı vardır. Bunun hak
kında kısa bir iki dakikalık söz istiyorum. (Or
ta sunalardan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şefik înan buyurunuz, 
efendim. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Riyase
tin tutumu hakkında söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun da 
şu müzakereyi tamamlıyalım. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, müzakereyi usulüne göre yapma mec
buriyeti vardır. Bu mecburiyetin dışında hare
ket ediyorsunuz. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, bir dakika müsaade ederseniz bura
dan ifade edeyim, hiç olmazsa. Lütfen buradan 
ifade edeyim. 

1 6 . 3 . 1 9 6 6 0 : 3 

(A. P. sıralarından «defol» sesleri) Siz defolun 
Anayasa eşkıyaları, siz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, memleketimizde genel ola
rak fiyatlar yıl içinde Mart ayında başlıyan ve 
Ekim ayına kadar düşüş hareketleri gösterdikten 
sonra, Ekim ayından itibaren yükseliş gösterir
ler. 

Fiyat hareketlerinin bu bünyevi özelliğini, 
ekonomiye gayritabiî unsurlar karışmadığı zaman
larda, her yıl tesbit etmek mümkündür. 

1961 den itibaren, her yıla ait fiyat endeks
lerinin gösterdiği bu manzara,. Adalet Partisinin 
iktidara geldiği 18 Şubat 1965 tarihinden başla
yarak, iktidarda bulunduğu 13 aydan beri bozul
muştur. 

Genel fiyat seviyesinde, normal olarak, düşüş 
başlama ayı olan Mart ayından itibaren fiyatla
rın düşmeye başlaması gerekirken, 1965 yılının 
Mart ayında, düşüş başlamamış, aksine, fiyatlar 
yükselme göstermiş, bu yükseliş, Nisan, Mayıs, 
Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 1965 ayların
da da, hep yükselme kaydederek devam, etmiştir. 

Bu gayritabiî durumu, basınımız, iktisadi ko
nulara ayırdıkları sayfalarında belirtmişler, böy
lece konu, kamu efkârının dikkatini daha da f az-
lasiyle. çekici bir mahiyet almıştır. 

Ağustos 1965 te, gazeteciler, bu konuda Sa
yın Demirel'in ( o zaman Başbakan Yardımcısı 
idiler.) ne düşündüğünü sordukları zaman, «Fi
yat artışları sıhhat alâmetidir.» demişlerdi. Hiç 
şüphesiz, fiyat artışlarını, sıhhat alâmeti sayma
nın bir sonucu olarak olsa gerek, Hükümet, fi
yat arışları karşısında, kayıtsız ve seyirci kalmış
tır. 

Yine hatırlanacağı üzere, son yapılan tâyin
lerle İstanbul Valiliğine atanmış bulunan İstan
bul'un Sayın Yeni Valisi, İstanbul'da vazifesine 
başladıktan kısa bir süre sonra, jlk iş olarak, fi
yat ve hayat pahası ile ilgilenerek, çarşı pazar 
dolaşıp, esnaftan, ucuz fiyatlarla satış yapmala
rı hususunda ricada bulunmuştur. Bu olayı, ga
zete sayfalarında, fotoğraf ve metinlerle hepimiz 
gördük, okuduk. Ankara'da, Sayın Başbakan, fi
yat artışlarını, hayat pahasını sıhhat alâmeti sa
yar; ama İstanbul'un yeni Valisi, ayağının tozu 
ile, fiyat ve hayat pahası konusu ile ilgilenmek 
lüzumunu hisseder, esnaftan ricada bulunur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Beyefendi. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Çok rica 

ederim. Bir fotoğraf çekme olayı olmuştur. Ga
zeteci arkadaşlar haklı olarak soruyorlar. (Mu
halefet sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında söz istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Enver Gü
reli 'nin. talebini oylamanızı tekrar rica ediyo
rum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım rica ediyorum, iki dakikayı geçmiye-
cektir. (Muhalefet sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında söz vermedikçe kimse-
yi konuşturamazsmız. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, hakikaten iki dakikayı geçmez, bir 
meseleyi halledelim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Bu ne saygısızlık Riyasete karşı Sayın Başka
nım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Saygı
sızlık İçtüzük ve Anayasaya karşı yapılıyor. 
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Bendenizee, bunun mânası şudur: Vazifesi ica- I 
bı, her gün halk içinde yaşıyan, halkın çeşitli dert
lerini dinliyen bir idare âmiri, fiyat artışlarının 
halk içinde bir ıstırap ve şikâyet konusu olduğu
nu sezmiştir, görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
Gerçekten fiyat konusu, toplum hayatında 

pek önemli bir konudur. Varlıklı ve yüksek ge
lirli vatandaşlar hariç, bu konu ile ilgisi olmıyan 
vatandaş, aile reisi, ev kadını yoktur. 

Uykuda geçen saatler hariç, günlük hayatı
mızda her aile reisi, her ev kadını, ister istemez 
fiyat ve hayat pahası olayı ile herğün temas ha
lindedir. Fiyat ve hayat pahası konusu o kadar 
yaygın bir iktisadi ve sosyal konudur ki, ileri Ba- | 
ti memleketlerinin Devlet hayatında, bu memle-
ketlerin parlâmento çalışmalarında, siyasi parti
lerin mücadelelerinde, daima baş konu mevkiini 
muhafaza etmiştir. 

Bu ileri Batı memleketlerinde, bazan eskile
rin (havayiei zaruriye) dedikleri, yaşamak için 
zaruri olan maddelerden hattâ 'bir tekinin fiya
tında kaydedilen beş, on santimlik bir yükseliş, 
parlâmentolarda fırtınalar kopmasına, bazan Hü
kümetlerin değişmesine bile sebebolur. I 

Fiyat konusu işte bu kadar önemli bir konu- I 
dur. Çünkü fiyat dediğimiz iktisadi olay, pek 
çeşitli iktisadi, sosyal, politik olayların, nihai mu-
hassalasıdır. Bu niteliği ile fiyat olayı, çağımız
da, Hükümetlerin başarılılık veya başarısızlığının 
ölçüsünü teşkil eder. 

Değerli arkadaşım Sayın Enver Güreli ile, bu 
önemdeki bir konu üzerine Büyük Meclisin, ik-
tidariylc, muhalefetiyle, tüm olarak eğilmesini 
sağlamak üzere önergemizi vermiş bulunuyoruz. 
Fakat (5) dakikada konuyu etrafiyle incelemek 
mümkün değildir. 

Konunun mal cephesi var, para cephesi var. I 
Fertlerin disponibl, kabil istimal gelirleri cep
hesi var. I 

Sayın milletvekilleri, birkaç rakam arz etmek 
istiyorum : 

Toptan fiyat endeksleri gözden geçirildikte, 
toptan fiyatların, 1959 da, bir yıl içinde % 20, 
1960 ta % 5, 1961 de % 3, 1962 de % 5,3, 
1963 te •%.4,3,1964 te artış olmamış bilâkis % 0,7 
eksiliş olmuş, 1965 ise % 8,9 artış kaydettiği gö
rülür. Bu demektir ki, 1960 yılından itibaren, | 
büyük emekler ve gayretler sonucu sağlanmış 

olan fiyat istikrarı 1965 yılmda bozulmuştur. 
1958 100 itibar edilerek hesaplanan toptan fiyat 
endeksi, 1961 de 130 iken, C. H. P. nin vazifede 
kaldığı üç yıllık bir süre sonunda 36 ay içinde, 
ancak (12) puvan artış gösterdiği halde, Adalet 
Partisinin iktidarda bulunduğu, 1965 yılında, 
(12) ay içinde (12), puvan artış göstermiştir. 

Yıllık ortalamaların gösterdikleri bu artışla
rı, aylık endekslerde daha da bariz şekilde gör
mek mümkündür. Nitekim, 1965 Ocağından 1966 
Ocağına fiyat yükselişi (17) puvandır % 11,33 
tür. 

Şubat endeksi de artış göstermektedir. Borsa
lardaki fiyat hareketlerini gösteren haftalık ya
yınları Mart ayında da artışların devam etmekte 
olduğunu belirtmektedir. 

Hayat pahası endeksleri de toptan fiyat ha-
ketlerine muvazi bir yükseliş göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Fiyat yükselişleri, ailelerin geçimini güçleş

tirmektedir. Bu güçlüğü, bütün ağırlığı ile 
hissedenler, hiç şüphesiz dar gelirli ve sabit ge
lirli ailelerdir. 

Devlet bütçesi ile katma bütçeler bir arada, 
1966 konsolide Devlet bütçesinde, personel :gi-
derleri toplamı, yani maaşlar, ücretler, ödenek
ler tutarı (6) milyar, (300) milyon liradır. 

Personel Kanununun uygulanmasını... 
BAŞKAN — Sayın İnan zamanınız doldu 

efendim. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın Başkan 

müsaade buyurunuz da hiç olmazsa toplayayım. 
BAŞKAN — Ne kadar zamanda bitebilir 

efendim? 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Eğer hiç müsa

ade etmiyecekseniz hiç değilse bir dakika müsa
ade ediniz de toplıyayım. 

BAŞKAN — Hayır efendim oya sunacağım 
da daha ne kadar zamana ihtiyacınız var ? 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — 5 dakika efen
dim. 

BAŞKAN —• Efendim Sayın İnan konuşma
sının 5 dakika daha uzatılmasını rica etmekte
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — (Ayağa kal
karak) Anlaşılmadı efendim. 

ORHAN B1RGIT (İstanbul) — Anlaşılmadı 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Kabul edilmiştir. Buyurun efen
dim, devam buyurun. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, fiyat yükselişleri ailelerin geçimini zor
laştırmaktadır. Bu güçlüğü bütün ağırlığı ile 
hissedenler hiç şüphesiz dar gelirli ve sabit ge
lirli ailelerdir. 

Devlet bütçesi ile katma bütçeler bir arada 
.1966 konsolide Devlet bütçesinde personel gi
derler toplamı, yani maaşlar, ücretler, ödenek
ler tutarı 6 milyar 300 milyon liradır. Personel 
Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere, büt
çeye 470 milyon lira konulmuştur. (470) mil
yon liralık ödenek maaş ve ücretlerde ancak 
% 7,3 bir artış sağlıyabilecektir. Personel Ka
nununun getireceği bu % 7,3 artışı, (13) aylık 
Adalet Partisi iktidarı süresinde kaydedilen 
% 9 fiyat artışı, daha ele geçmeden alıp götür
müştür. Bu itibarla Personel Kanununun getire
ceği % 7,3 zam, bir terfih değil, bir telâfi mahi
yetini bile alamıyacaktır. 

Fiyat yükselişleri toplu sözleşmeler sonucu 
olarak, işçi ücretlerinde, evvelce gerçekleşen 
ücret artışlarını da büyük ölçüde bertaraf etmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, toptan fiyat seviye
sinde görülen devamlı ve hızlı artış paramızın 
dış kıymetini de tehdidetmektedir. İkinci Cihan 
Harbinden önce, 1939 yılında bir dolar (120) 
kuruş idi. İkinci Cihan Harbi içinde, harb şart
larının kaçınılmaz sonucu olarak yükselen fiyat
lar sonunda, 1946 da bir dolar 280 kuruş oldu. 

1951 de başlıyan enflâsyoncu iktisadi ve malî 
politika sonucu olarak, daha (1954) te, bir dolar 
(9) lira olmaya başladı. Bu fiilî durum niha
yet 1958 de, resmen tanınmış oldu ve bir dolar 
(9) lira oldu. 

1965 başından beri kaydedilen fiyat artışları 
devam ettiği takdirde, tedbir alınmadığı takdir
de, iç fiyatlarla dış fiyatlar arasında disparite 
büyüyecek, kısa bir müddet sonra paramızın dış 
kıymetini şiddetle tehdidedecek, (9) lira karşı
lığında bir dolar tedarik etmek mümkün olamı-
yacak, yeni bir devalüasyon zarureti ile karşı 
karşıya kalınacaktır. 

Saym milletvekilleri, 
Üzerinde, genel görüşmeı açılmasını istediği

miz fiyat konuşu, işte bu kadar önemli bir konu
dur. Bu derece önemli bir konuda, genel görüş

me açılacak olursa, Yüksek Meclis, memleket 
için pek faydalı bir çalışma yapmak imkânını 
bulmuş olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkanım, hâdise hakkında söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Enver Güreıi'nin de konuşmasını uzatma ta
lebi vardır. 

Muhterem arkadaşlar; birçok usuller, çeşit
li sebeplerle unutulabiliyor ama, bir Meclise bu 
devre gelmiş bir arkadaşımız geçen devre ya
pılmış bir tatbikatı bilmediği için uzatma ta
lebinde bulunma işi aklına gelmemiş olabilir. 
Şimdi talebediyor, biraz evvel yapılan bir tale
bi kabul ettiniz. O arkadaş da talebediyor. Bu
nu da oyunuza sunuyorum, kabul ederseniz çı
kıp beş dakika, beş dakika mı daha Sayın Gü
reli? 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Saym Başkan, 
ayrı ayrı her grupa izin alınaktansa bir defada 
oya koyarsınız, belki reddedilir ama mesele 
usule bağlanmış olur. Niçin her grupa ayrı ay
rı izin alıyorsunuz? Bunu onbeş dakikaya çıka
ralım. A. P. li arkadaşlarımız da bundan müş
tekidirler. Yeniden bu müddetin onbeş daki
kaya çıkarılmasını istemektedirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Saym 
Güreli'nin beş dakika daha konuşması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Bir hu
susu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sadun Aren. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, lütfen dikkate alınız. Ben bir Meclis 
İdare Âmiri olarak bu Mecliste biraz evvel vu-
kubulan bir olay hakkında vazifelilere yapılan 
müdahaleler hakkında bir - iki dakikalık söz 
rica ediyorum. Arkadaşlarım bize tazyikte bu
lunuyorlar, bir vazife görüp görmemek husu
sunda. İki dakika.. Yazı ile rica ettim. 

BAŞKAN — Buyurun oradan ifade ediniz 
efendim. Siz İdare Âmirisiniz, düzensizlik olur
sa tedbir almak sizin vazifenizdir. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Saym 
Başkan buradan mı ifade edeyim? Buradan bu
raya dönüp ifade etmeme lüzum hissediyorsa
nız konuşayım. 
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BAŞKAN — Şu ânda cereyan mı ediyor hâ
dise? 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Beş - on 
dakika evvel cereyan etti. 

BAŞKAN — Şa halde düzeni bazmıyalım. 
Şu Meclisin zabıtları var. Bu genel görüşme 
önergesi ara yere bir tdare Âmirinin konuşma
sı, yani bu zabıtları da bir okuyacak olursak.. 
Şimdi evvelâ bunu konuşalım. Buyurun Sayın 
Aren. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, yazılı müracaatıma böyle bir cevap
ta bulunsaydınız o zaman mesele kalmazdı. 

BAŞKAN — Çok önerge var, bu önergele
rin hepsi hakkında bilgi vereceğiz efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hayat pahalılığı hakkında bir genel görüşme 
açılması hakkındaki önerge üzerinde partimin 
görüşlerini ifade edeceğim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de gelir dağılımı çok 
adaletsizdir. Bu sebepttn ötürü zaten büyük 
kütlelerde geçim sıkıntısı vardır. Bu durum, 
eğer enflâsyon olursa, daha da şiddetlenir. Ya
ni enflâsyon Türkiye'de mevcut geçim sıkıntı
sını çok daha dayanılmaz bir hale koyar. Bu 
sebepten ötürü enflâsyonla mücadele elbette ki, 
memleketin en önemli davasıdır. Bunda zanne
diyorum ki, hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bel
ki üzerinde durulacak nokta, bu konunun bir 
genel görüşme mevzuu olup olamıyacağı me
selesidir. Eğer enflâsyon dar mânada bir ikti
sadi mesele olsaydı, dar mânada bir teknik me
sele olsaydı elbette ki, bir genel görüşme mev
zuu olamaz idi. 

Meselâ son derece önemli başka meseleler 
vardır. Diyelim Türkiye'de petrol araştırılması 
meselesi. Bu elbetteki bir genel görüşme konu
su olamaz. Çünkü buradaki arkadaşların bu 
konuda Hükümeti aydınlatması bahis konusu 
değildir. Teknisyenler, mütehassıslar bu işi 
hallederler. Halbuki enflâsyonla mücadele me
selesi bu mânada teknik bir mesele değildir. Enf
lâsyonun sosyal ve siyasal cepheleri vardır ve 
burada memleketteki çeşitli fikirleri, menfaat
leri savunan partilerin bu konuda birbirinden 
çok farklı söyliyeceği sözleri vardır. 

Enflâsyonun iktisadi değil, veya sadece ik
tisadi değil, fakat aynı zamanda pblitik bir ko
nu olduğunu kısaca belirtmek isterim; Bir kere 

enflâsyon çıkışı itibariyle, politik bir nitelikte
dir. Teknik mânada yalnız iktisadi sebeplerle 
de enflâsyon olabilir. Fakat bugün içinde I bu
lunduğumuz enflâsyon böyle bir enflâsyon | de
ğildir, siyasi, politik veçheleri vardır. 

i 
Meselâ bugünkü enflâsyonun önemli sebep

lerinden birisi Devlet bütçesinin açık vermesi* 
dir. Devlet bütçesinin açık vermesinin en önem
li sebebi gereği kadar vergi alınamamasjdır. 
Vergiyi artırmanın, bugünkü vergi hâsılatını 
arttırmanın çârelerinden birisi vergi adaletini 
sağlamaktır. Adaletsiz olarak vergi hâsılatını 
artırmaya imkân yoktur, bugün Türkiye'nin 
sosyal ve siyasal şartlar içinde. İşte eğer yergi 
hasılatı artırılamazsa bütçe büyük bir açık vere
cektir, bu yüzden enflâsyon olacaktır. Enjflâs-
yonu önlemek için meselâ vergileri artırmak lâ
zımdır. Bu politik bir meseledir. Ve bu kojıuda 
çe ûtli partilerin çeşitli fikirleri vardır. Yalnız 
mütehassısların sözleriyle iktifa etmeye imkân 
yoktur. 

Yahut, meselâ yine bugün enflâsyonun se
beplerinden birisi de, özel sektöre fazla kredi 
verilmesidir. Memleketin özel sektörün, i yap
mış olduğu tasarruflardan daha fazla kredi ve
rilmesidir. Enflâsyonun bir diğer sebebi bjıdur. 
Bu da politik bir meseledir. Bir sektör^ ser
maye teraküm ettirsin diye halka yükü aktarılan 
bir yardımda bulunulmaktadır fazlaca krepli ve
rilmek suretiyle. Bu konuda da elbetteki çe
şitli partilerin çeşitli fikirleri olacaktır, Ejemek 
ki, zaten sebepleri itibariyle enflâsyon politik 
niteliktedir. Kaldı ki, bunu önlemek de -jzaten 
sebepleri politik olduğu için - politik nitelikte
dir. | 

Bugün enflâsyondan yararlanan sınıflar, 
zümreler vardır. Bundan zarar görenler vardır. 
Enflâsyonun önlenmesi bâzı sınıf ve zümrele
rin, kişilerin yararınadır, bâzılarının zararmadır. 
İnsanların menfaatleri bahis konusu olduğu 
her yer politik bir meseledir. Ve bu noktada da 
partilerin çok çeşitli görüşleri vardır, gömüşleri 
olacaktır ve bu konuda Hükümeti aydıjtılatıcı 
sözler söyliyebilirler. 

Bütün bu sebeplerden ötürü, hayat pahalılığı 
meselesinin bir genel görüşme konusu olacağın
dan şüphe etmemek lâzımgelir. Ayrıca! konu 
son derecede ehemmiyetlidir. Başında i belirt
tim ve benden evvel konuşan arkadaşlar da 
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belirttiler, konu hem .ehemmiyetlidir, hem de 
politik nitelikte olduğu için genel görüşme ko
nusudur. Bu itibarla muhterem milletvekilleri
nin bu genel görüşmenin yapılabilmesi için öner
geye müspet oy vermelerini rica ediyorum. Te
şekkür ederim. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Necati «Güven, Millet 
Partisi Grupu adına. 

NECATI GÜVEN (Erzurum) — Benim ye
rime Memduh Erdemir .konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdemir. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM

DUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Sayın üyeler tarafından verilmiş bulunan 
genel görüşme ve gensoru önergelerinin beş da
kika gibi çok kısa bir süre ile tahdidedilmesi 
gibi bir karar alan Adalet Partisi İktidar Grupu 
Anayasanın 89 ncu maddesinde derpiş edilen 
muraka'be hakkını fiilen ortadan kaldırmak su
retiyle Anayasayı çiğnemiş bulumaktadır. 
(Sağdan alkışlar). Hükümet icraatının enine 
ıboyuna inceleneceği bir murakabe hakkının he
le enflasyon ve fiyat artışları pahalılık gibi f̂a
kir fukaranın ekmeği ile alâkalı bir konunun 
Yüce Mecliste konuşulmasına imkân vermi-
yen bir iktidar grupunun Anayasa içerisinde 

. icraat »gösteriyoruz demesi, sadece bir İçtüzük 
hükmünün gölgesine sığınmaktan ibarettir .ki, 
ıbu kendilerini kurtaramayacaktır. Nitekim 
mazide bunun misalleri vardır. Hatırlarsınız 
Demokrat Parti iktidarı diktatörlüğe gitmek 
için bir tedbir 'düşünmüştü: Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanununun getir
diği hükümleri 'ortadan kaldırmak için, «mu
halefet seçim zamanları hariç, toplantı yapa
maz» diye Meclisten bir kanun çıkartmıştı. Bu 
kanunu çıkaranlar Yassıada'da hesap verir
ken, biz konuşma hürriyetini, söz hürriyetim 
ortadan kaldırmadık diyen... 

BAŞKAN r— $ayın Erdemir, ; önerge üze
rinde.. 

MİLLET -PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMİR (Devamla) — Önerge üzerin
de, esas hakkında konuşuyorum Sayın Baş
kanım... Böyle (bir müdafaada bulunmuşlar ise 
de bu 'müdafaaları itibar görmemiş ve netice
de bunlar Anayasayı ihlâlden, hürriyeti fiilen 

. -ortadan kaldırmak suçundan, 146 ncı madde 

ile, mahkûm olmuşlardır. Binaenaleyh... (Sol
dan «onlar şerefli insanlardır» sesleri), işte bir 
arkadaşımız ,onlar şereflidir diyor. Yani fiilen 
27 Mayıs İhtilâlini gayrimeşru telâkki eden 
bir düşünceyi Meclisle iÇade ediyor. Evet, öyle 
demişlerdi, fakat yakayı kurtaramamışlardı. 

89 ncu madde metni ve ruhu itibariyle Hü
kümetin murakabe edilmesini Meclisin onlar 
hakkında bir tasarrufta ıbulunmasıni derpiş 
eden maddedir. Ama siz konuşmaları beş daki
ka jQe, üç dakika ile, iki dakika ile tadıdit ede
ceksiniz, ondan 'sonra da 'muhalefet düşüncele
rini, tetkiklerini, incelemelerini ilmî bir objek
tiflik içioıde burada söyliyecek, buna imkân 
var mı? Mantıkan, fiilen imkân olmıyan bir 
şeyi ihdas edenler hüriyetin önünü ortadan 
kaldıranlar, Anayasayı çiğnemedik deseler de, 
çiğnemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, biraz da öner
geye gelin lütfen. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet 
..^u^'terem arkadaşlar, Türkiye'de hayat pa
halılığı y?ar, enflasyon var, fakir fukaranın ge
çim sıkıntısı yar. (Soldan «-Bravo.» sesleri) 
Evet ıbravo diyorsunuz hu .davranışlarınız dahi 
dosyanızı tekemmül ettiriyor. (Şiddetli gürül
tüler). 

Şimdi ;Şayın milletvekilleri, Türkiye'deki 
.enflâsyonu iktidarın tutumunu ifade etmek 
'bakımından, bir düşünürün şu .sözlerini hatır
latmak istiyorum: «Enfilasyon, monoillüzyonla 
Seçmeni aldatarak..» (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar) ferman millî iradenin demek su
retiyle İblisin resmini millî ekonomiye damga-
lıyan bir politikadır.» Adalet Partisinin poli
tikası budur. Adalet Partisi sıralarından («çat-
lıyacaksın» şeşleri) 

Biz çatlamıyoruz, biz burada Anayasayı, 
İçtüzüğü, millet .haklarını müdafaa ediyoruz. 
Ama. bu gerçekler karşısında çatlıyan sizlersi
niz. Zamanla kjmin çatladığı anlaşılacaktır. 

Meclis arşivlerinde bol miktarda bulundu
rulan, fakat iktidarın başı olan Sayın Demi
rci'm haberi olmadığı anlaşılan ve üzerinde ça
lışılmış, düşünülmüş bir Anayasayı biraz sonra 
Sayın Başbakana hediye edeceğim. Okusun
lar, yarın hesap verirlerken müdafaalarını ha
zırlasınlar. (Şiddetli gürültüler). 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sen de Ada
let Partisinin Bilecik adayı idin,., 

— &6 .— 



M Meclisi B : 66 16 . 3 . 1966 Q : 3 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ben. 
hangi partinin adayı olursam olayım, benim 
vicdanımda Anayasaya saygı duyulması lâzımge-
len en üstün bir kanundur, onu getiren 27 Ma
yıs İhtilâlini meşru sayan, bu meşruiyetin dı
şına çıkanları da bu memlekette mânevi şaki 
telakki eden bir insanım. Binaenaleyh şu par
tinin veya bu partinin adayı olmak mesele 
değil, mesele millet haklarına saygı gösterebil
mektedir. Siz ıbir çoğunlukla buraya gelip bü
tün meseleleri halledeceğinizi zannettiniz, hal-
ledemiyeceksiniz. 

Evet, enflâsyon gibi hayat pahalılığı ile alâ
kalı, fiyat artışlariyle alâkalı ç/ok önemli bir 
meselenizi 5 dakika ile görüşülemiyeceği için 
biz grupumuz adına, esas itibariyle tutumunu
zu ve zihniyetinizi ortaya koymak bakımın
dan, bu mütalâaları serd etmeye mecbur kal
dık ama grupumuz ıbu genel görüşmenin açıl
masına Hükümetin icraatının murakabe edil
mesine ve icraatın meydana getirdiği gerçek
lerin ortaya konulmasına taraftardır. Bu şe
kilde oy kullanılmasını istirham ediyoruz. Sa
yın Başbakana da dediğim Anayasayı hediye 
ediyoruz. (Alkışlar) ('Soldan şiddetli gürültü-
tüler). 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — (Mem-
duh Erdemir'e hitaben) Kırşehir vatan cephesi 
kahramanı.. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ara
nızda sahtekârlar var, mebus kılığında, sahte
kâr. 

BAHATTİN UZÜNOĞLTJ (Samsun) — Sı
kıysa siz gelin (buraya, erkekseniz siz gelin. 
Ben oraya gelirsem ıhepinizin kafasını ezerim. 
(Adalet Partisi sıralarından «gel gel, buyara-
ya gel, erkeksen dışarı gel» sesleri ve el ile 
çağırmalar) 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Ananızın adım ımı söyleteceksiniz bana? (Gü
rültüler, bağrışmalar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım lüt
fen oturunuz yerinize. 

Y.T.P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; manzara, tarihin var ettiği günden beri 
Devlet eli değmemiş bir vilayetin temsilcisi 
olarak beni yüreğimden .vurmaktadır. Hakkâri 

hizmet beklemekte, Hakkâri iş beklemekte, 
Hakkari sizden kalkınma beklemekte ve iiz 
burada iki inadın sürtüşmesinin Türkiye'jye 
çok pahalı olduğu bir denemeyi tekrar tekrjar 
etmektesiniz, (Bağırma, sesleri) Ben bağıraca
ğım, siz de bağıracaksınız, netice Türk Mil
leti bir gün şikâyetçi olursa ehliyetsiz politika
cısından şikayetçi olacaktır. (Alkışlar) 

Yapmayın arkadaşlar, rica ediyorum $ü-' 
leyman Demirel, rica ediyorum İnönü, rica edi
yorum, Bölükbaşı.. Vatan, Habeşistan'dan geri 
kalmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde 
müesses bir harabedir. Ne istiyorsunuz? İk
tidar olarak ne istiyorsunuz? Muhalefet olarak 
ne istiyorsunuz? Bizi yiyecek misiniz? Yap
mayıp. (Gülüşmeler). 

Hissi bağırmalar mümkün, aklî müşahede 
zordur. Aklınızı, basiretinizi beş sene evvel 
cereyan etmiş hâdiselere lütfen- götürmek işti-' 
yorum. Acıyın bize; açız, çıplağız! Başımjizı 
koyun kırpması makinalarla traş eden bir >b]öl-
genin meşbusu konuşuyor. Benber görmemiş, ile
nim yok, tenekesini lehimliyecek adam görme
miş bir vilâyetin mebusuyum. Yapmayın; İnö
nü - Celâl Bayar dâvasına kurban etmeyin bizi, 
etmeyin, olmuyor, etmeyin, beyler!... 

Tarih sizden şikâyetçidir, Türk Milleti işi-
kâyetçidir, evlâtlarım sizden şikâyetçidir. İfk-
tan haini dediğiniz bu evlât size vatanperîlik 
telkin ediyor. 

Lütfen sadede gelin. Bu yatan içinde evlat
larımız yaşıyacak. Bu toprakları düşman 'is
tilâsına amade ıhalde bozguncu bir alayın ka
lesi haline getirmeyin. • (Gürültüler, «cart» ses
leri). Bundan acısı olmaz. Bana cart diyenler 
tekrar şartlasınlar; ama dâva halledilmez. İ)k-
va Türkiye'nin, Türklüğün bekası davasıdır. 
Dâva 60 milyon esir Türk'ün ümit bağladığı 
Türkiye'nin bekası davasıdır.. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, biraz da j §u 
pahalılık meselesine temas edin.. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU Âpî-
NA ALİ KARAHAN (Devamla) — Ben pi^ap 
değilim, ben 5 dakikada ne söylenebilirse <j>nu 
söyliyeceğim. (Gülüşmeler) ! 

, Arkadaşlar, keresteye Devlet yüzde 10 sam 
etti, çimentoya yüzde 15. MütaahhUler 
Hakkâri'deki okul, varlığınızı ' t&fbit te tebcil 
edecek HükümBt binasını yapmaktan kaçım-

sın 
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yor. Devlet ve Hükümet olarak kendinizi va
tanınıza tanıtacak bir eseriniz yok! (Gürül-
rültüler) 

Bağıraıbilirsiniz, çartlıyabilirsiniz; ama ha
kikatleri değiştiremezsiniz. 

istirham ediyorum, 45 senedir devam eden 
bu ikili vuruşmadan bizi kurtarın. Hiç mi yok 
içinizde yirmi aklıselim sahibi? Hiç mi muha
lefette yok? Bu vatanın 'bizim çocuklarımızın 
rahat yaşaması için huzura ihtiyaoolduğunu 
anlıyan yirmi tane vatanperver adam yok mu? 
(«Çok var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın. Karahan, zamanınız ta
mamlandı. Hiç değilse son cümlenizi bu öner
geyle ilgili olarak bitiriniz efendim'. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Bağlıyo
rum efendim. 

Başkanlığı mahvettik, Divanı mahvettik, 
Meclisi mahvettik, Türk Milleti karşısında, 
seyire gelen tiyatro seyircileri gibi seyirciler 
karşısında maskara edildik. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Yeni Tür
kiye Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın is
met Sezgin. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (Ay
dın) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Sa
yın Şefik inan ve Sayın Güreli'nin genel gö
rüşme önergelerini arkadaşlarımızın kişilikle
rini de dikkat nazarına alarak ciddiyetle ha
zırlandık, ciddiyetle ele aldık ve bunu gerçek-' 
ten bir murakabe vasıtası olarak kabul ettik. 

Sonra gördük ki muhterem arkadaşlarım, 
gensoru ve genel görüşme kervanına yenileri 
eklendi. Adedleri de 27 ye yükseldi. Yani Mec
lis gündeminde muhterem arkadaşlarım 27 aded 
gensoru ve genel görüşme önergesi mevcuttur. 
Hattâ bunların içinde çok sevgili Sayın Coşkun 
Kırca'nm, «artması muhtemel görülen enflâs-
yonist baskı» ile ilgili ola uları da vardır. Yani 
Hükümetin geçmiş değil gelecek icraatiyle il
gili olanlarını da murakabe etmek gibi bir hu-
£us da vardır muhterem arkadaşlarım. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bütçenizin 
açığı dolayısiyle... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu gensoru 
ve genel görüşme önergelerinin adedlerinin bir 
hayli yükselmesi mümkün görülmektedir. 

ıŞevgili arkadaşlarım, dünyanın hiçbir par-
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lâment'osunda dört aylık bir Hükümeti mura
kabe etmek üzere böylesine gensoru yağmu
runa tutan bir muhalefet görülmemiştir. Bura
da üzerinde durmamız gereken asıl mesele, bi
zim kanaatimize göre muhterem arkadaşlarım, 
enflâsyon değil, gensoru enflasyonuyla ne şe
kilde mücadele edilmesi çarelerini araştırmak
tır. (Soldan alkışlar.) 

Samimiyetle ifade etmek zorundayız ki 
muhterem arkadaşlarım; konuştuğumuz mesele 
maalesef ciddiyetini kaybetmiştir. Ciddiyetini 
kaybeden sadece üzerinde konuştuğumuz me
sele değil, Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri
ne karşı gösterildiği iddia edilen saygı da maa
lesef ciddiyetini kaybetmiştir sevgili arkadaş
larım. (Soldan «bravo» sesleri.) 

Hükümeti zamanında murakabe etmek üze
re tedvin edilen böylesine yüce bir müessese
nin muhterem muhalefet tarafından böylesine 
hafife alınması, üzerinde derin derin, acı acı 
düşünmeye değer bulunduğu kanaatindeyim. 

Kanunların, bizzat Anayasanın himaye etmi-
yeceği tipik bir hakkın suiistimali olayı ile 
karşı karşıya bulunmaktayız, istemedikleri bir 
kanunun çıkarılmaması için Anayasamızı obs-
trüksiyon vasıtası olarak kullanmak Anayasaya 
karşı saygılı bir davranış sayılmasa gerektir 
muhterem arkadaşlarım. 

Anayasanın bu maddelerini böylece devam 
ettirdiğimiz takdirçle, böylesine sakîm bir an
layışla bu maddeler değerlendirilmeye devam 
olunduğu takdirde Büyük Meclisimizin çalış
masına maddeten imkân yoktur muhterem ar
kadaşlarım. 

Haydi diyelim ki, Seçim kanunu için yapı
lıyor bütün bunlar. Bu kanunun aleyhinize ola
cağını sanıyorsunuz. Yarın bir başka kanunun, 
bir başka partinin yahut da bir başka değerli 
üyenin zararına olabileceği ihtimalini düşün
mek mümkün değil midir? 

Aynı maddeler, aynı gayeler için kullanıl-
mıyacak mıdır o zaman da? Bu takdirde Mec
lisin hattâ Hükümetin çalışmasına imkân var 
mıdır muhterem arkadaşlarım? 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Hep 
bunlar hayat pahalılığı. Hayat pahalılığiyle 
ilgilidir bu gensoru. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — İçerisinde 
hayat pahalılığiyle ilşrilî olmıyanlar da var 
Sayın Göğüs. Sizinki de var. 
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Çok basit yazılı bir sual takriri içerisinde 
halledilmesi gerekenlerin dahi gensoru gibi 
büyük bir müessese içerisine getirildiğini gör
düklerimiz de vardır Sayın Göğüs. Bu takdir
de Meclisin, hattâ Hükümetin çalışmasına im
kân var mı muhterem arkadaşlarım? îstenen 
•bu ise bir diyeceğimiz yok. Ama, biz hiçbir sa
yın üyenin bunu istemiyeceği kanaatini taşıyo
ruz hâlâ. 

Bu çareye başvuran arkadaşlarımız unutma
sınlar ki, Meclis ve onun Hükümetinin çalışma
masını sağlıyacak bir müesseseyi Anayasamızla, 
Anayasamızın madde ve ruhiyle bağdaştırma
ya imkân yoktur muhterem arkadaşlarım. Ana
yasanın hiçbir maddesinin Meclisin ve Hükü
metin çalışmamasına imkân verecek tarzda ted
vin edildiğini sanmıyorum muhterem arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, size de Sayın 
Karahan'a söylediğim gibi söylüyorum, öner
ge üzerinde. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Fiyat artış
ları ve... 

% BAŞKAN — Ve cümlenizi tamamlayınız, 
beş dakikalık zamanınız bitti efendim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bendenize 
iki dakika daha vermenizi rica edeceğim. (A. 
P. den «hayır hayır» sesleri; C. H. P. den «ve
relim verelim» sesleri.) 

BAŞKAN — Bu müsaadeyi Heyeti Umumi
ye verirse verir. Sayın Sezgin'in iki dakika da
ha konuşmasına devam etmesi hususunu oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Sözünüz bitti, lütfen cümle
nizi tamamlayınız. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; fiyatların yükseldiği bir vakıa
dır. Toptan eşya fiyatlarının yükseldiği bir va
kıadır. Bu yükseliş, muhterem arkadaşlarım, 
Halk Partisinin Üçüncü Koalisyonu dönemin
de başlamıştır. 1964 durgunluğunu gidermek 
için ekonomi ile... 

BAŞKAN — Efendim vakit geçiyor, cüm
lenizi tamamlıyacaktınız. 

İSMET SUZGİN (Devamla) — Oylanıp oy-
lanmamasının bir sonucu olarak 1964 durgun
luğunu gidermek için C. H. P. hükümetlerinin 
almış olduğu birtakım monoter v.s. tedbirler 
sebebiyle fiyatlar 1964 senesinin Kasım ayın-
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dan itibaren artmaya başlamıştır muhterem ar
kadaşlar, bunun devamıdır. Hepinizi saygiyle 
jelâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Bal
kanım; İsmet Sezgin genel görüşme önergesi
nin tamamiyle mevzuu dışında genel ve gensor^ı 
önergelerinin hangi maksatla verildiği hususu
nu tahlile girişerek muhalefet gruplarına, bu 
meyanda grupumuza tecavüzkâr ifadelerde bu
lunmuştur. Grupumuzun önergeleri verirken 
takibettiği düşünceleri başka şekilde efkârı 
umumiyeye ve Yüce Meclise aksettirmiştir. İç
tüzüğün 95 nci maddesi gereğince grupumıtz 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca ifade ettiğiniz bu 
hususu bir önergeye de yazarak Riyasete bil
dirmişsiniz. Gerçekten aşikâr olan bir husus şu
dur ki, konuşmaların beş dakikaya indirilmesi 
yolundaki teklif de İçtüzüğü bir zorlamadır. 
Bi** günde 17 tane gensoru istenmek de bir zor
lamadır. Fakat, biz burada yapacak bir mua
mele görmüyoruz, karar verilmiştir. 

Şimdi, dediğimiz gibi beş dakika ile ilgili 
olarak kürsüye çıkan arkadaşlarımız bütün beş 
dakikayı sadet içerisinde konuşmamışlardır. 
Herkes zaman zaman sadet dışına çıkmıştır. 
Bunu Heyeti Umumiye görüyor. Yalnız, bu ara
da grupunuza bir sataşma olduğunu iddia edi
yorsunuz. Böyle bir sataşma, sataşan diğier 
meseleler nazarı itibara alınmak kaydlyle, Ri
yasete varit görülmemiştir. Heyeti Umumiye 
oylasın diye ısrar ederseniz oyunuza sunayım 
«fendim. , 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kan; kendisine sataşılan kimseler veya grup
lar }j\r sataşmada, -ki o sataşma içine o grup 
veya o kimselerin söylediklerini ve taşıdıkları 
mânaları başka türlü iddia etmeleri de dâhil
dir, o mânada kullanıyorum - herkes söz iste
mek, hakkım kullanmak salâhiyetine sahiptir. 
İsterse söz ister, isterse istemez. Biz C. H. P. 
Grupu olarak söz istiyoruz. Durumu bu ba
kımdan mütalâa ediniz. Meselenin şifai nejta-
yicine müessir olmadığına kaaniiz. Sadet dışına 
çıkmışsa Sayın Sezgin ve bizim maksadımızı 
bizim' atfettiğimiz tarzdan başka türlü tefsire 
girişilmişse bize söz vermeniz gerekir, 

BAŞKAN — Riyaset sataşmayı varit gör
müyor, ısrar ediyorsanız oylıyayım. 

ı 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ifcrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız ısrar ediyor. Sa
taşma olduğunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi Hükümet adına kim konuşacaksa söz 
veriyorum. Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; sayın önerge sahiplerinin genel görüş
me konusu yapılmasını Yüce Meclisinizden ta-
lebettikleri konu, bundan onbeş gün gibi çok 
kısa bir müddet evvel Yüce Meclisinizce kabul 
edilmiş olan 1966 malî yılı bütçe müzakereleri 
dolayısiyle üzerinde tartışmaların şümullü bir 
şekilde yapıldığı ve geniş müzakerelerin cere
yan ettiği bir konudur. Bu konu, Bütçe Kar
ma Komisyonunun haftalarca süren müzakere
lerinde de, ele alınan ve üzerinde en çok du
rulan bir mesele olmuş ve ayrıca aynı konu 
1966 bütçesinin Senatodaki görüşmelerinde de 
ilk plânı işgal etmiştir. 

Bu bakımdan bu şümullü müzakere ve tar
tışmaların yapılmasından henüz onbeş gün gi
bi çok kısa bir müddet geçmişken ve memle
ketin iktisadi şartlarında bu yönden her hangi 
(bir değişiklik husule gelmemişken, sayın öner
ge sahiplerini hangi ciddî bir lüzum ve zaru
retin bu* ^ö rgey i vermeye zorlamış olduğunu 
anlamak cidden müşküldür. (Soldan «bravo» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'miz bir 
iktisadi kalkınma çabası içerisinde, kalkınma 
hedefine varmak için bütün gücünü, bütün kay
naklarım seferber etmiştir. İktisadi istikrarı 
sağlamak, nazik ve hassas bir iktisadi atmosfer 
içerisinde memleketi idare sorumluluğunu yük
lenen bütün hükümetlerin en başta gelen vazi
fesidir. Bu yönde Hükümete ve dayandığı ik
tidar partisine olduğu kadar, muhalefet par
tilerine ve onun mensuplarına da büyük bir so
rumluluk düşmektedir. Hayat pahalılığı ve fi
yat artışları, enflâsyonist tesir ve tazyiklerin 
giderilmesini a ve alınacak nıonoter olan ve ol-
mıyah tedbirlerin muvaffak olmıasınm birinci 
şartı, bu muvaffakiyeti s&ğlryacak psikolojik 
ortamın da memlekette yaratılmasıdır. Muha
lefetin bu konuda taşıdığı sorumluluk bu psi
kolojik ortama menfi istikamette tesir edecek 

hareketlerden katî şekilde içtinabı gerekli kı
lar. (Soldan «bravo» sesleri.) 

Obstrüksiyon bir hakkın suiistimali mahiye
tinde olmamak kayıt ve şartiyle, şüphesiz mu
halefet için lüzum görüldüğü takdirde müra
caat edilebilecek bir yoldur. Ama bu yola mü
racaat edilirken çok dikkatli olmak ve hele mem
leketin iktisadi bünyesinde tahribat yapacak, 
kütlenin güvenini sarsacak, endişe yaratacak 
hareketlerden katî olarak çekinmek şarttır. 
(Soldan «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bundan evvel birçok defalar açıkladığım 

bir hususu bir kere daha belirtiyim ki, Hükümet 
olarak bizim tutumumuz açık ve kesindir. Piya
salardaki fiyat hareketlerinin gerçek durumuna 
göre hafife almaya olduğu kadar, bu hareket
lerin aşırı görüşlere ve maksatlı tefsirlere kapı
larak yorumlanmasına da katî olarak karşı bulun
maktayız. Zira ekonomide hâdiselerden de önemli 
olanı, hâdiseler karşısında halkın doğru veya yan
lış şekilde düşünüşleri ve davranışlarıdır. Eğer 
gerçeği aşan mübalâğalı görüşler, politik maksat
larla tahrik edilerek kütleye mal edilmek istenirse 
ve memleketimizin esasında nazik ve.hassas ikti
sadi atmosferi içerisinde kütleler ve temayüller 
bu yola itilmek istenilirse bu hareket tarzı 
aslında olmıyan unsurları katarak memlekti he
saba katmadığımız zararlı tesirlerle karşıkarşı-
ya bırakabilir ki, Yüce Meclisinizde tek bir 
kimsenin bunu tervicetmiyeceği muhakkaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; vaktiniz tamam 
efendim. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN De
vamla) — Bir dakika. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız lütfen. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; cümlemi ta
mamlıyorum. 

Bu kısa maruzatım açık olarak gösteriyorki 
bundan onbeş gün önce Yüce Meclisinizde gün
lerce enine bayuna konuşulmuş, tartışması ya
pılmış ve Hükümette her yönüyle cevaplandı
rılmış olan hayat pahalılığı ve fiyat artışları ko
nusunun tamamen icapsız ve mesnetsiz bir 
şekilde bir genel görüşme mevzuu yapılmasında 
ve bu yolun bir obstürksiyon vasıtası olarak kul-

I lanılmasmda katiyen isabet yoktur ve bu ha
reket tarzı memleket yararına da değildir, Ve 
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Sayın Güreli maksatlarının ne kadar halisane 
olduğunu ve iyi niyete dayandığını izhar ederse 
etıjiıı, mazur görsünler, gerçeklerin bedaheti ve 
bilhassa Sayın İnan'm politik konuşması karşı
sında buna inanmak da güçtür, takdir Yüce He
yetinizindir. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Soldan alkışlar) 

COŞKUN KIRÇ A (İstanbul) — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması hu
susunu oyunuza sunacağım sırada... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ekseriyet 
yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Duydum efendim, cümlemi ta-
mamlıyayım. 

Gündeme alınıp alınmaması hususunu oyunu
za sunacağım sırada C. H. P. Grupundaıı Sayın 
Nihat Erim, Sayın Coşkun Kırca, Sayın Naznıi 
Oğuz, Sayın Ali İhsan Göğüs ve Sayın Bülent 
Ecevit beş kişi olarak ekseriyet yok demişler
dir. Yoklama yapacağız. 

(Yoklamaya başlandı.) 

BAŞKAN —• Sayın Erim; yerinize başkasını 
bırakamazsınız sizin de isminizi okudum, lütfen. 

NİHAT K'RİM (Kocaeli) — 6 kişi ayağa 
kalktı, arkadaşım burada. (A. P. den gürültüler, 
gülüşmeler-) 

BAŞKAN — Yapmayın, çok rica ederim ar
kadaşlar. 

Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlarımız 
Sayın Osman Turan, Turhan Bilgin, Nurettin 
Ok ve Muammer Baykamdır. Sonradan gelen 
başka arkadaşımız var mı efendim1? Yoklama 
işlemi bitimiştir. 

Çoğunluğumuz vardır. 
Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça

nakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat artış
ları ve hayat pahalılığının sebepleri ile bunları 
önlenmek için alınması gerekli tedbirler üzerinde 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarinıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Enver Güreli ve Sayın 
Şefik İnanın fiyat artışları ve hayat pahalılığı
nın sebepleriyle bunları önlemek için alınması 
gerekli tedbirler üzerinde açılmasını istediği ge
nel görüşme önergesinin... (A. P. sıralarından 
«yoklama istiyorlar» sesleri) gündeme alınıp 
alınmaması.... 

21. — İdare Âmirlerinden Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga'nm bir fotoğrafçının balkondan -
resiîn çektiğine ve buna Başkan iarafından izin 
verilmesinin doğru olmadığına dair konuşması ve 
Başkanlığın açıklaması. 

S AHRETTİN ÇANGA v Bursa) — Sayın Baş
kan rica etmiştim söz vereceğinizi söylemiştiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Ankara; — Sayın Baş
kanını, benim de önergem var efendim. 

BAŞKAN —• Şimdi bu ikinci önergeyi okut
madan evvel, Sayın Sadrettin Çanga söz iste
mişti, buyurun, Sadrettin Çanga, kısaca. 

İDARECİ ÜYE SADRETTİN ÇANGA (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlarım, gensoru ve ge
nel görüşme Önergelerinin müzakeresinin deva
mı sırasında Başkanlık Divanında İdareci bir 
Üye olarak bir husus hakkında yüksek huzurla
rınızı işgal ettiğim için, önce özür dilerim. 

Başkanlık Divanına seçildiğimizden bu yana, 
sıfatlarımız ne olursa olsun, müşterek bir vazife 
anlayışına sahip bir arkadaşınızım. Meclisteki 
bâzı tasarrufların Divan olarak ve idareci üye
ler olarak bütün arkadaşların, sorumluluk taşı
dığımıza göre bilgileri altında yapılması lâzım-
gelir. 

Bundan yarım saat önce Mecliste bir olay 
cereyan etti. Bunu tahmin ederim ki, bütün üye 
arkadaşlarımın hepsi görmüşlerdir. Bir fotoğ
rafçının, sadece bir fotoğrafçının, Mecliste bal
kondan resim çektiğini arkadaşlarımız dikkat 
etmişler ki, idareci üye olmam dolayısiyle ikaz 
etmek suretiyle bir hatırlatmada bulunmuşlar
dır. Hemen dışarı çıktım, diğer İdareci Üye 
olan arkadaşım Sayın Zühtü Pehlivanlı bu iz
nin Başkan tarafından verildiğini söyledi. Bunun 
üzerine bu iznin diğer basın mensuplarına ve
rilip verilmediğini, yani diğer gazetelerin foto 
muhabirlerine verilip verilmediğini tahkik ettim, 
maalesef bu izin diğer gazete foto muhabirlerine, 

3. — YOKLAMA 

— 321 
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verilmemiştir. (Orta sıralardan «hangi gazete
nin?» sesleri) 

Gazetenin adını bilmiyorum. Yalnız foto 
muhabirinin isminin Mehmet Sürenkök olduğu
nu biliyorum. 

«Şimdi bundan ne çıkar?» diye bâzı arka
daşlarım düşünebilirler. Muhterem arkadaşla
rım divandaki diğer idareci üye arkadaşlarım 
da bilirler ki, idareci üye olarak bilhassa bu
günlerde Meclis içinde yapılan her çeşit muame
lelerden diğer arkadaşlarımızı mutlaka haberdar 
etmişimdir. Gönül isterdi ki diğer arkadaşlar 
da böyle bir muamele yaparken birbirimizi ha
berdar edelim ve şu kürsüye çıkıp da bâzı dü
şünceleri davet eden bir söz söyleme imkânını 
da bulamamış olalım. Bunu gönülden isterim. 

Bu sözlerimden çıkan mâna şudur: Bu mü
zakereler yapıldığı sırada aşağı - yukarı, parti
leri ne olursa olsun, bütün üye arkadaşlarımız 
bir tek noktada ittifak ettiler. Meclisin itibarı 
zedeleniyor, zedeliyoruz, efkârı umumiye bu 
hareketlerimizden bâzı yanlış anlamalar çıkarı
yor... Şimdi bir foto muhabirine isabetsizce bir 
izin verilmesinin Meclisin itibarını zedeliyor diye 
birbirimize yakınmalarımızın tescil ve tesbiti 
olur. En azından bu mânayı taşır. Ayrıca diğer 
foto muhabirlerine bu izninde verilmemesi bir 
maksadın ifadesi olur. 

Şimdi samimiyetime inanın. Hakikaten ne 
gelebilir muhalefet olarak aklımıza? Üye arka
daşlarım ayağa kaltığı zaman foto muhabiri or-
dan resmini çekmiştir. İstisna suretiyle izin 
verilen arkadaş bunu çekmiştir. Yarın gazete
ye verecek, işte muhalefet Meclisi çalıştırmıyor 
bakın, görün delili ayaktadır diyecektir res
min altma. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi arkadaşlarım, bunların hepsi doğru 
olabilir. Ama biraz evvel de bir şeyi ifade et
miştim, sizin içinizden de, muhalefetin içinden 
de bir tek noktada birleştiğimiz husus vardır. 
Hepimiz diyoruz ki Meclisi bu kabîl şeylerle zede
liyoruz. Bunlar siyasi grupların kanun çerçe
vesi içerisinde kendilerine verdikleri haklar? 
tasarruf etmek yetkisinden başka bir şey değil
dir. Ben oraya dokunmuyorum. Ama bir dü
şünceye sahibiz, diyoruz ki, Meclis çalışmıyor 
aman zedelemiyelim, etmiyelim. İşte böyle isa
betsizce verilen izin bu kabîl hâdiselerin tesci
linden başka bir işe yaramaz. Yani basit part? 

menfaatlerini düşünerek muhalefet Meclisi ça

lıştırmıyor gibi bir düşünceden hareket ile, 
bu yollara başvurulursa netice hâsıl olmaz. Son
ra benim istirhamım, Sayın Başkanım da bilir, 
diğer idareci arkadaşlarımda bilir, bu kabîl 
önemli günlerde verilen izinlerden idareci üye 
olarak - Başkan da vermişse, diğer arkadaşla
rım da vermişse ki, elbetteki yetkileri dahilin
dedir - birbirimizin malûmatı olursa biraz ev
vel o gazeteci arkadaşım da o muameleye mâ
ruz kalmazdı. Ben meselâ idareci üye olarak 
yetkimi kullandım, polise emir verdim, Başkan 
emredene kadar arkadaşın makinasını geri 
verdirtmiyeceğim. Şimdi o arkadaş niye böyle 
bir muameleye mâruz kalsın? O itibarla istir
ham ediyorum, bu bir vesile oldu. Saym Baş
kandan da diğer idareci üye arkadaşlarımdan 
da bu kabîl izinler veya tasarruflar kullanılmak 
isteniyorsa hiçolmazsa Heyeti Umumiye kar
şısında birbirimizi mahcup bırakmamak için 
bunun bir daha tekrar edilmemesi lâzımdır. 
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Pehlivanlı, bu 
konuda siz de beyanda bulunun. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Saym 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

İdareci üyeler olarak karşı karşıya gelmenin 
azabı içerisindeyim. Ancak Saym Sadrettin 
Ganga arkadaşımız burada bana cevap verme 
imkânını bağışladığı için teşekkür ederim. 

Evvelâ şurasını kesin olarak arz edeyim ki, 
gazeteci arkadaşlarımın hepsi kesin olarak şa
hittirler, tek bir foto muhabirine müsaade edil
memiş, topuna birden müsaade edilmiştir.... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Dün ge
ce de... 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Fotoğrafın yan locadan çekildiği an
da Saym Halk Partili arkadaşlarımız hakikaten 
harekete geçmişler, Sadrettin Çanga arkadaşı
mızı ikaz etmişlerdir. Ben de Saym arkadaşımın 
arkasından giderek bu foto muhabirine veril
miş olan izinden Başkanın da haberi bulundu
ğunu ve onun da müsaadesi olduğunu kendisine 
ifade ettim. Bana arkadaşımın söylediği söz 
uıdur: «Yalnız bir tek muhabir mi çekecek?» 
Hayır, kendisine söylediğim aynen şudur: Ulus 
Gazetesi, başka arzu eden bütün gazetelerin foto 
muhabirleri Meclis Heyeti Umumiyesine girme-
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mek kayıt ve şartiyle basın locasından ve yan 
localardan resim çekebileceklerdir. (A. P. sıra
larından alkışlar) Beraber basın locasına kadar 
giderek bu sözümüzü oradaki arkadaşlarımıza 
tekrar ettik. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Hâdise
den sonra söylediniz. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Devamla) — Mü
saade ederseniz onu da söyliy^ceğim, efendim. 

Tekrar olarak basınla ilgili ve basma ba
kan memur arkadaşımıza da aynı şeyleri tekrar 
ettim. 

NERMİN NEFTECt (Muş) — Hâdiseden 
sonra. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Devamla) — Bir 
kere bu hususu tavzihan arz ederim. 

İkinci husus, birbirimize haber verme mese
lesi : Muhterem arkadaşlarım, üc idare âmiri 
olarak, takdir edensiniz ki. tek başımıza aldı
ğımız kararların elbette birbirimize haber ver
mek bir lâzimedir. Ancak Meclis Reisinin ha
beri olduğunu kendisine de ifade etmiş olduğu
ma göre. Meclis Reisinin vermiş olduğu müsaa
denin di^er idare âmirlerine duyurulması gibi 
bir mesele mevzuu bahsedilemez. 

İBRAHİM SITKI HATlBOĞLU (Ankara) 
•— Asıl kusur burada hepimize haber verilmesi 
lâzımdır. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Devamla) — An
cak Snym Hatiboğlu siz de idare amirliği et
tiniz, bilirsiniz, vaktin müsaadesi nisbetitıde her 
reis müşterek emir verir ama, vakit bu şekilde 
olduğu takdirde müsaade ediniz ben toplayıp 
emir vereyim diyecek değildir elbette.. 

Meclisin itibarı mevzuunda bahsetti sayın 
arkadaşımız, Muhterem arkadaşlarım, bir resim 
çekmenin Meclisin itibarını sarsacak mahiyette 
olduğunu ben asla kabul etmiyorum. Bunda gös
terilen telâşın sebebini de anlıyamıyorum. E*er 
muhalefet grupundaki arkadaşlarımız kendileri
nin çekilmiş bulunan resimlerinden bu hare
ketlerin don-ru bulunmadığı kanaatinde olarak 
bu resimlerden allerji duyuyorlarsa bu hare
ketleri elbette ki kendilerinin takdirine kal
mıştır. Çekilen resim yan locadan olduğuna 
göre, her izan sahibinin de bileceği gibi, bu
rada Heyeti Umumiyeyi, hepimizi birden içi
ne alacaktır. 

Tekrar ediyorum, müsaade tek bir gazete
ciye verilmemiştir, topuna birden verilmiş

tir. (C. H. P. sıralarından «Hâdiseden sonra» 
sesleri.) Beraberdir ilk amda, oradaki gazeteci
ler şahittir. 

İkincisi, idare âmiri arkadaşımız ile beraber 
orava kadar giderek bunu tekrar etmişizdir. 

Üçüncüsü, Başkan emrettiğine göre idare, 
âmirlerinin istişare etme mecburiyeti yok
tur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, grup adına söz rica ediyorum. Grupu-
mur; adına.... 

İBRAHİM SITKI HATlBOĞLU (Ankara) 
— Bu mevzuda ismimden bahsedildi, ismim 
geçmiştir, söz rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, grupumuza sataşma vardır söz istiyorum, 

SİNASİ OSM A (İzmir) — Bu hususta tak
ririm vardır, okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
kaç günden beri yaktığımız müzakerelerde her 
halde zaruretler iki Meclis Reisinin kürsüye 
çıkmasına vesile oldu. İki grup Riyaset Di
vanı idare âmiri sayın arkadaşımızın da kür
süye çıkmasına vesile oldu. 

Bunlar üzerinde düşünülmesi ve bu arkadaş
larımızın Riyasetten kendilerine verilen va
zifeye huzur ve sükûn içinde ve tarafs.zca yü
rütülmelerini ve birbirleriyle olan anlaşma 
nizamı içinde şimdiye kadar olduğu gibi de
vam etmelerini temin sadece çınlara düşen 
bir iş değildir. Bu Yüce Meclisin de onları bu 
ihtilâfların ortasına davet edici davranışlar
dan sakınması ile mümkün olacaktır. 

Şimdiye kadar geçmiş devrede de zannet
miyorum, bu devrede de, idare âmiri olarak 
seçilmiş olan arkadaşlar kendilerine mevdu 
işleri görürler. Fotoğraf çekilecek, çekilmi-
yecek, idare âmirleri yapmıştır. Bana soruldu, 
şimdiye kadar nasıl yapılıyorsa öyle yapılsın 
dedim. Bütün hepsine yapılmıştır. 

İBRAHİM SITKI HATlBOĞLU (Ankara) 
— Parlâmento mevzuatı vardır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
sayın arkadaşlar bu müzakere mevzuu değil
dir. Sayın arkadaşımın idareyle ilgilidir, 
ehemmiyetle söylenmesi gerekir diye, ben de 
bu noktai nazar dolayısiyle kendisine söz 
verdim. Bir de öbür gruptan konuşuldu. 
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Çok rica ederim, söz veriniz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim meseleye geçi
yoruz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Reis Bey, zatıâlinizin bu mevzudaki tutumu
nuz ve geçen sene Reisvekili olarak tutumunuz 
vardır. Bu sene Reis olarak tutumunuz vardır. 
Ayrıca ismimden bahsedilmiştir. Lütfedin, ke
rem edin *bu mevzuda konuşayım. 

BAŞKAN — Estağfurullah, ben ne kerem 
edebilirim, ne lütfedebilirim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Şahsınız 'belki ama makamınız için söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Tabiî tabiî... Müsaade buyuru
nuz, oturunuz yerinize efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Reisbeyefendi, bundan evvel usul hakkında 
söz rica etmiştim, 95 ve 96 ncı maddeyi usulsüz 
olarak Riyaset Makamının tatbik ettiği hakkında 
iki önergem vardır. Bunlar hakkında hiçbir mu
amele yapmadınız. Bunun İçtüzükte takdire yer 
veren tarafı yoktur. Ayrıca şimdi burada fotoğ
raf çektirmekle ilgili zatıâliniz Reisvekili... 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu lütfen oturu
nuz, söz almadan konuşuyorsunuz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Beyefendi, buradan fotoğrafçıları yaka paça 
çıkarttığınızı... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz... Siz 
söz almadan konuşuyorsunuz. Her şeyi söy
lemek istiyorsunuz. Oturun lütfen yerinize. 
Ben Sayın Çanga'ya Meclis idaresiyle ilgili, 
ehemmiyetli olduğunu ifade ettiği bir hu
sus için kendisine söz verdim. Öbür İdare Amiri 
de dinlendi. Bu konu bitti. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— ismimden bahsedildi... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bu konu Meclis çalışmalarını yakından 
ilgilendirir. Bu konu iki idare âmirini değil, bü
tün Meclisi ilgilendiren bir konudur. Bu konu
nun halledilmesi lâzımdır. Bu mevzuda söz isti
yorum. 

22. — 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) 

BAŞKAN — ıŞimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Yunus Koçak tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin kurulmasından bu yana İçişleri 

Bakanlığı teşkilâtında en yüksek kademelerden 
en küçük kademelere kadar nakil, tâyin, işe son 
verme, merkeze alma 'gibi her biri ciddî sebeplere 
dayanması gereken tasarruflar sürüp gitmekte
dir. Bu tasarruflar bütün memur kütlesini tedir
gin etmiş partizanca bir idarenin bütün ağırlığı 
ile memurlar ve memurlar aracılığı ile bütün va
tandaş kütlesine yaymak istenmektedir. Bu tu
tum ve davranışları (hukuk devleti ilkeleri için
de anlamaya imkân yoktur. Bu sebeple Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet hak
kında gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergenin müzakeresi ile ilgili olarak daha evvel 
alınmış bulunan 5 dakika konuşma kaydının 
kaldırılması istenmiştir. Sayın Tarık Ziya Ekin
ci arkadaşımız zaman sınırlamasının kaldırılma
sını istiyor. 

Bu arada yine Sayın Bülent Ecevit arkadaşı
mız, Yunus Koçak arkadaşımızın 'gensoru öner
gesinin görüşülmesinde hatiplere yarımşar saat 
konuşma imkânı verilmesini istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz 
önerge, gensoru ve genel görüşme önergelerinin 
gündeme alınıp alınmaması hakkındaki görüşme
lerin beşer dakika ile sınırlanması şeklindedir. 
Fakat muhterem arkadaşlarım, bu konu biraz ev
vel bitirdiğimiz bir genel görüşme dolayısiyle de 
mevzuubahsedildi. Ben Başkanınız olarak, alın
mış bir karar vardır dedim. Buna arkadaşlar 
itiraz ettiler ve yine bâzı arkadaşlarımız sözleri
nin uzatılmasını talebettiği için kendilerine Yüce 
Meclis >beş dakika daha uzatılma imkânı verdi. 
Şimdi bütün bunların ortasında şu takrirler mu
vacehesinde Ibir arkadaşımız tamamen kaldırıl
masını istemekte, daha evvel verilmiş önerge beş 
dakika ile kayıtlamayı kabul etmiştir. Bir arka
daşımız da yarım saat şeklinde tahdit yapılma
sını istemiştir. Ben yine kürsüye çıkan arkada-
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şın beş dakikada konuşmasını bitirmemesi halin
de konuşmasını uzatmak için teklifi olursa bunu 
Heyeti Umumiyenin oyuna sunacağım, kabulü 
halinde, konuşma uzayacak, o şekilde bir tatbi
kat yapılacaktır. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Önerge
mizi okutmanızı rica ediyorum, çünkü gerekçe
si vardır, Yüksek Meclis muttali olsun. Gerekçe 
bu gensoru için yazılmıştır. Bu itibarla bunu 
belki muameleye koymanız iktiza eder. 

NAZMt OĞUZ (Mardin) — Benim önerge
mi de lütfen okuyun. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Önergenin 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Bülent Ecevit arka
daşımız önergesinin okunmasını istiyor. Çünkü, 
belki de içinde ifade ettiği esbabı mucibeler ikna 
edici olabilir diye düşündüğünden olmalı, öner
gesini okuyorum : 

«Her gensoru veya genel görüşme önergesi 
ayrı ayrı birer müzakere konusudur. Her birinin 
gündeme alınıp alınmaması ile ilgili görüşmede 
uygulanacak müzakere usulünün ayrı ayrı tes-
biti gerekir. Belirli bir müzakere konusu için 
kabul ve tesbit edilen müzakere usulü başka bir 
konunun müzakeresinde değişebilir. Onun için 
Konya Milletvekili Sayın Yunus Koçak'm içiş
leri Bakanlığı Teşkilâtında nakil, tâyin, işe son 
verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe dayan-
mıyan tasarruflar hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesinin gündeme alınıp almmamasiyle 
ilgili görüşmelerde konuşmaların yarımşar saat 
olarak tesbitini arz ve teklif ederim.» diyor Sa
yın Ecevit. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — izin ve
rirseniz önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tank Ziya Ekinci de 
«Sayın Yunus Koçak'ın gensoru önergesinin 
özelliği dolayısiyle bu önergenin gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki görüşmelerden zaman 
sınırlanmasının kaldırlmasım arz ve teklif ede
rim» diyor. (Gürültüler) 

OĞUZDEMlR TÜZÜN (Niğde) — Benim 
de bir önergem var. 

BAŞKAN — Bir dakika, sizin de bir öner
geniz varsa bakalım. 

ALI KARAHAN (Hakkâri) — önergenin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Nazmi Oğuz da 
bir önergede diyor ki... 

OĞUZDEMlR TÜZÜN (Niğde) — önerge} 
mi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizinki bundan evvelki meselç 
ile ilgili Sayın Oğuzdemir Tüzün. Onların hepf 
sini ifade ettim efendim. 

OĞUZDEMlR TÜZÜN (Niğde) — Konu! 
şan arkadaşlar da tahdidin kaldırılmasını isti-
yorlar. Tahdidin kaldırılmasını istiyorum. Hiç 
olmazsa gruplar için bu tahdit kaldırılmalıdır.!' 

BAŞKAN — Zaten yalnız parti grupları adıf 
na konuşuluyor, bir de önerge sahibi konuşup 
yor. 

OĞUZDEMlR TÜZÜN (Niğde) — önergem 
okunsun. 

BAŞKAN — Efendim okunması bir tesbit 
ise siz ifade ettiniz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bundan ev. 
velki geçen birleşimde kabul edilmiş olan zaman 
tahdidi önergesi içinde bir hususunu açıklamak 
isterim. Bu önergede gensoru ve genel görüşm^ 
diye bir genel tâbir mi vardır? 

BAŞKAN — Evet, «gensoru ve genel görüşü
me önergelerinin» diyor. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Şu halde 
Sayın Başkanlığın kanaatine göre, bundan fa
raza üç sene sonra verilecek bir gensoru önerge*. 
sinin gündeme alınıp alınmamasında da beş da*-
kikahk zaman tahdidi mi uygulanacaktır efenf 
dim? 

BAŞKAN — öyle olmıyacaktır Sayın Kırca^ 
verilmiş olan önergelerin diyor, verildiği tarih 
de belli efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — O öner. 
genin kabulünden sonra başka önergeler veril
miştir. Sayın Başkanlığın tutumu hakkında ko
nuşmak üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ Sayın Oğuz
demir Tüzün'ün bir önergesi vardı, okunması 
için talebi var, bir defa onu okuyalım. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir husus daha tavazzuh etsin.. 

BAŞKAN — Evvelâ bu önergeyi okuyalım^ 
dedim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok mühmi 
efendim benimki. 

BAŞKAN — Ehemmiyetini kaybetmez beş 
dakika sonra söylersiniz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok rica 
ederim, şunu okuyunuz. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Kırca, 
Sayın Oğuzdemir Tüzün de kendi önergesinin 
okunmasını çok ehemmiyetli görüyor : 

«Genel görüşmelerde hiç olmazsa parti grup
larının konuşmalarının dakika tahdidiyle sınır
landırılması fikir ve hürriyetlerin tahdidi mahi
yetini taşımaktadır. Gruplar için bu tahditlerin 
kaldırılmasını ve bu kısıtlayıcı işlere son veril
mesini arz ve teklif ederim» diyor. Sayın Nazmi 
Oğuz da diyor ki, o biraz daha değişik. «Konuş
maların beş dakika olarak tahdidinden bâzı 
Adalet Partili milletvekilleri de şikâyetçi olduk
larını ifade etmektedirler. Bu tahdidin kaldırıl
ması için yeniden Yüce Meclisin oyuna başvu
rulmasında ısrar ediyorum.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, deminki ifa
de ettiğim şekilde müzakereye başlıyacağız. Sa
yın hatip daha uzun bir zaman rica ederse ken
disine söz vereceğim. Şimdiye kadar yapılan tat
bikatta da böyle yapıldığı ifade edildi buradan. 
Gerek 20 dakika için, gerek tahdit hallerinde. 
Ban de Meclisin oyuna sunacağım, kabul edilir
se uzun uzun konuşabilirler. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum. Bu 
konunun müzakere edilmemesinin, usulsüz oldu
ğu kanaatindeyim. Lütfen usul hakkında söz 
verin. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar... 
ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — önergenin 

lehinde ve aleyhinde iki milletvekiline söz veri
lir. Yazık ediyorsun, yazık, iyi not almıştın. Bu 
Meclis size mehabet beslemekte. Kendinizi ye
meyin, yazıktır. Sizi ikaz ediyorum, size acıyo
rum Bozbeyli, yapmayın. (A. P. sıralarından, 
kendine acı, sesleri) önerge yar, Tüzüğü tatbik 
etmelisin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge ile ilgili olarak önerge sahibi Sayın Yu
nus Koçak'a söz vereceğim. Buyurun Sayın 
Koçak. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, usul müzakerelerini usulsüz idare ettiği
nizi izah etmek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü birleşimde saat 2.30 dan şu saate kadar 
devam eden müddet içinde usulsüz idare edildi, 
Anayasaya aykırı hareket edildi, Anayasa 
çiğnendi... Bu sözler o kadar çok tevdi edilmiş
tir ki Riyasete eğer bunların hepsi. (Orta sıra

lardan gürültüler) Sözümü bitirmeme de imkân 
vermiyecek misiniz? (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Anayasa 
çiğnendi dendiği zaman 

BAŞKAN — Efendim, sözümü bitirmiyecek 
miyim? 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Millet
vekiline söz hakkı tanıyorsunuz. Kabul edilen 
önergade genel görüşmelerden bahsediliyor. Ge
nel görüşmeyi menettiniz. Bu sebepten dahi olsa 
takririn artık hükmü kalmamıştır. Müsaade bu
yurun takririmi izah edeyim. Bu kürsüden sık 
sık ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Sık sık sus demiş olmamıza 
rağmen İsrarla konuşmaya devam edenlerden 
birisi sizsiniz. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Ben 
kürsüye sık sık gelmek istiyen bir kimse değilim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu tür
lü sözler Anayasaya aykırı hareket ediliyor, İç
tüzük çiğneniyor sözlerinin sık sık söylenmiş ol
ması gerçekse Anayasa da çiğnendi gitti, İçtüzük 
de çiğnendi gitti. Halbuki biz bunların teminatı 
altında bu Meclisi yürütüyoruz. Çok rica ederim, 
bu sözleri bu kadar sık sık ve her öfkemizin bizi 
tahrik ettiği anda söylemiydim. (Ortadan ve 
soldan, gürültüler) 

Efendim, elimdeki karar Meclisin kararıdır. 
5 dakika ile tahdidedilmiştir. Ben bu kararı sık 
sık değiştiremem. Yine Mecliste usul vardır, 
kürsüde konuşan hatip zaman yetmediği takdir
de Heyeti Umumiyeden ricada bulunmuştur, 
gene bulunabilir, gene oya sunarım, kabul edi
lirse konuşmasına devam eder. (C. H. P. sıra
larından, gürültüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Bundan 
sonra genel görüşmeleri yasak ettiniz, bu genel 
görüşmeden sonra... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, şimdiki yaptığımız, 
müzakeresine başladığımız husus gensoru öner-
g3sidir, gensoruya da şâmildir. Bundan sonra 
bir genel görüşme önergesi vardır. Bu genel gö
rüşme önergesinin gensoruya çevrilmesini isti
yen, çevrildiğini ifade eden bir önerge de var
dır. Ondan sonra bir gensoru önergesi daha var
dır, (Gürültüler) bugün görüşülebilecek durum
da. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Müd
detin değiştirilmesi bir usul meselesidir. Usulün ' 
her şeye takdimen görüşülmesi lâzımdır. 
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BÜLENT ECEVIT (Zonguldak) — Bir ka
nun müzakeresi için kabul edilen usul başka bir 
kanun müzakeresine teşmil edilir mi, rica ede
rim. 

BAŞKAN — Elbette, kanun müzakeresine 
teşmil edilmez. Bunlar kanun değildir, gensoru 
önergeleridir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Yunus Ko
çak Beyi çağırdınız, beş dakikalık müddet bit
miştir, lütfen ikinci sıradaki arkadaşa söz veril
sin. (Orta sıralardan, gürültüler) 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Yeni 
bir usul daha. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben 
Yunus Koçak Beyi çağırdım, fakat o arada yine 
Başkanın vazife^ yapması lâzımgelen ve Yunus 
Koçak Beyin buraya gelip konuşmasının.... (Gü
rültüler) Rica ederim, sözümü bitirmemi bekle
yiniz efendim.. O arada Yunus Koçak Beyi bu
raya davetinden sonra müzakerelerin selâmetle 
cereyanını temin için vâki itirazların da bir se
lâmete kavuşması icabetmektedir. Bunu temin de 
Başkanın vazifesidir. îşte o vazifemizi görmekte 
devam ediyoruz. Nasıl yapabilirim başka türlü? 
Yunus Koçak Beyi çağırdım, gelmedi, öyleyse beş 
dakika geçti... Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Çok ri
ca ederim söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, çok rica ederim, 
ben de sizden çok rica edeyim, şu ricalarımızı 
bir terazide tartalım, her halde benimki daha 
ağır gelecektir. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Çok rica ederim, oturun efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, nasıl olur bundan sonra verilecek 
gensoru önergeleri bir tek müzakere.... 

BAŞKAN — Bundan sonra değil efendim. 
Bakın.muhterem arkadaşlarım, bu önerge veril
miş olan önergeler hakkındadır. Meselâ dün He
yeti Umumiyede okuduğumuz... (Orta sıralardan 
«bugün» sesleri) bugün Heyeti Umumiyede oku
duğumuz ve yarın da müzakeresini yapacağımız 
hususlara şâmil değildir. Zira «verilmiş olan 
önergeler hakkında» diyor. O zaman verilmemiş
ti. Kezalik bugün Meclisimize Riyasete - henüz 
tetkik edemedik - 10 tane kadar gensoru ve ge
nel görüşme önergesi verilmiştir. Verilmiş olan
lara şâmildir. Zaten yarın hepsi görüşülecektir. 
Onu rica ederim. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) - Bir| da
kikanızı rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tamamen geleceğe şâmil bir 
durum yoktur. (Gürültüler) Muhterem arkadaş
larım, zaten saat 11.30. Saat 12.00 ye kadaı( im
kânımız var. Çok rica ederim, şunu da bir jyere 
kadar getirelim. 

Sayın Yunus Koçak, buyurun efendim. : 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

İçişleri Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifeleri iti
bariyle Anayasamızın öngördüğü hukuk devleti 
düzenini memlekette fiilen yürürlüğe koyabile
cek veya hukuk devleti düzenini memlekette fii
len ortadan kaldıracak bir teşkilât ve vazifeler 
silsilesi halinde bugüne kadar işlemekte ve bu 
işleyiş maalesef tatbikat itibariyle bugüne ka
dar, yani Adalet Partisi İktidarı iş başmaj gel
diği günden itibaren, Anayasa düzenini, hkıkuk 
devleti düzeninin fiilen ortadan kaldıracak) ma
hiyette tecelli edegelmektedir. 

Bu sebeple İçişleri Bakanlığında yapılan tâ
yinler, nakiller, işe son vermeler, merkez emri
ne almalar; memlekette Anayasa düzenini^ hu
kuk devleti düzenini yakından ilgilendiren baş
lıca ve en mühim konudur. Anayasamız llj2 nci 
maddesinde «idare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanun düzenlenir» der. îdajrenin 
kanunla düzenlenmesi gayet tabiî ve Anayasa
nın bir emri olduğuna göre bu kanunlar vej bun
ların tatbikatı da Anayasanın 8 nci maddesine 
aykırı olamaz. Yani idari makamlarda tatbikat
ta, uygulamada, tâyin ve nakillerde Anayasa 
düzenini hâkim kılacak bir zihniyete sahibolmak 
mecburiyetindedirler. 

Ama tatbikat itibariyle İçişleri Bakanlığı ta
mamen Anayasa zihniyetinin dışındadır vej İçiş
leri Bakanlığı rejimi tehlikeli bir yola saptıhnak-
tadır. Bu saptırma tamamen Anayasa dışı bir 
düzeni kurmak, 27 Mayıs öncesini restore etmek, 
27 Mayıs öncesini hortlatmak zihniyetinin ta 
kendisidir. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı
nın emniyet teşkilâtında, idari kademelerde 
yaptığı tâyinler ve nakiller üzerinde öne'm|c du
rulması gereken, konulardır. Bu konuları beş 
dakika içinde ifade etmeye elbette imkân yok
tur. Bu konunun beş dakika içinde sınırlı 61arak 
konuşulmasını istemek bir hakkın suiistittıalin-
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den başka bir şey değildir. Adalet Partisi grupu 
bu takriri vermekle, bu takriri kabul ettirmekle 
bir hakkı açıkça suiistimal etmiştir. Bu durumu 
tcsbit etmek mecburiyetindeyiz. 

Adalet Partisi iktidara geldiğinden beri Ana
yasayı ucundan, kenarından her fırsat buldukça 
kemirmeye çalışmaktadır. Türkiye'de yavaş ya
vaş tek parti rejimini, dikta rejimini kendi ka
fasına, kendi hayaline göre yerleştirmeye çalış
maktadır. 

Arkadaşlar, bütün, bunları teferruatiyle, ge
nişliği ile açıklamak bu memlekette demokrasi 
düzenini, Anayasa düzenini teminat altına alma
nın en lüzumlu konularından biridir. Bu konu 
üzerinde maalesef bugünkü şartlar içinde dur
maya ve bu önerge ve bu müddet içinde durma
ya, bunları tescil etmeye ve bunları göstermeye 
imkân yoktur. 

Zaten Adalet Partili arkadaşlarımız da bu 
imkânsızlığı sağlamak için, yani kötü işlerini 
yanlış icraatlarını, Anayasa dışı icraatlarını or
taya koymıyalım diye böyle bir takrirle Meclisin 
denetim hakkını, gensoru hakkını iptal etmek 
ipka etmek, ortadan kaldırmak zihniyeti içinde
dirler. Ama arkadaşlar şunu belirtmek lâzım : 
Zorbalık düzeni, hukuk dışı düzen ne kadar zor
lanırsa zorlansın, ne kadar istenirse istensin ar
tık Türk halkının bugünkü uyanık seviyesi için
de muvaffak olmasına imkân yoktur. Bu düzeni 
kurmak istiyenler mutlaka eninde, sonunda hüs
rana uğnyacaklardır. 

Anayasanın 56 ncı maddesi var. Ne der bu 
56 ncı madde : (Siyasi partiler ister iktidarda 
olsunlar, ister muhalefette olsunlar demokratik 
siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır) der. 
Ama Adalet Partisi bu demokratik siyasi haya
tın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partileri 
yavaş yavaş ortadan kaldırmak ve siyasi. hayatı 
tek parti düzenine irca etmek için bütün çabaları 
gizli - açık gösterme durumundadır. Yaptığı tâ
yinlere, yaptığı nakillerde bunu göstermektedir. 
Zamiri meydana çıkmaktadır. 

Türkiye'nin her tarafında bugün yavaş ya
vaş bir polis devleti zihniyeti hâkim kılınmak 
istenilmektedir. Türkiye'de bir partizan idare 
yerleştirilmek istenilmektedir. Eski tanınmış ve 
Yassıada Mahkemesinde mahkûm olmuş eski ida
reciler yerlerinden alınarak tekrar iş basma ge
tirilmişlerdir. Şurada emniyet müdürü, burada 

vali, burada kaymakam... Bütün bunları yapan 
zihniyet, Anayasaya karşı olan zihniyettir, 27 
Mayısa karşı olan zihniyettir. Bu zihniyeti or
taya koyacağız. Ne türlü oyun yaparlarsa yapsın
lar, ne türlü takrirlerle karşımıza çıkarlarsa çık
sınlar... 

BAŞKAN '— Sayın hatip, beş dakikanız la
mam efendim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kanını, beş dakika daha istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın hatip beş dakika daha 
konuşmasının devamını istemektedir. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Sayın Koçak kabul 
edilmedi. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Tabiî kabul 
etmezler.. 

Sözlerimi bağlıyorum arkadaşlar, Adalet Par
tisi grupunun benim sözlerimin devamına imkân 
vermiyen zihniyeti de işte burada kendilerinin 
meselelerin apaçık konuşmasından korktukları
nı gösteren en bariz delildir. Adalet Partisi ışık
tan korkmaktadır, aydınlıktan korkmaktadır, 
ama bu zihniyet mahkûm olacaktır. (Sağdan, şid
detli alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kemal Palaoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL PALAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 
pek muhterem arkadaşlarım; alabildiğine talıdi-
dedilmiş bir zaman ölçüsü içinde görüşlerimizi 
arza çalışacağız. 

Sözlerime C. H. P. Millet Meclisi Grupunun 
bu gensoru önergesine olumlu oy vereceğini arz 
ederek başlamak istiyorum. Bu gensoru önerge
sine niçin olumlu oy vereceğimizi, bu önergenin, 
bu gensorunun niçin açılmasından yana olduğu
muzu ve Anayasamızın öngördüğü bu denetim 
yolunun açılması ve işlemesi Yüce Meclisin de
ğerli oylariyle mümkün kılındığı takdirde bun
dan niçin geniş ölçüde fayda umduğumuzu ve 
hattâ bunda niçin zaruret gördüğümüzü şüphe
siz bu müzakere ölçüsü ve tabiatı içinde arz et
meye gayret edeceğim. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Hükümetin gö
reve başladığından çok kısa bir süre sonra çıka
rılan ve 90 idareciyi kapsayan bir vali kararna
mesi ile, yanlış hatırlamıyorsam, 18 valinin yer
leri değiştirilmiş ve 35 vali de bulundukları ille
rin başından alınarak merkezde muhtelif görev-
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lere atanmışlardır. Bu yüksek seviyede, yüksek I 
idareciler seviyesinde yapılan son derece önemli 
nakil tasarruflarının bizim için henüz meçhul bu
lunan ciddî sebepleri olması gerekir. 

Lûtufkâr oylarınızla bu gensorunun açılması 
ve Anayasanın tesbıt ettiği ve öngördüğü, bah
şettiği bu denetim yolunun işlemesi mümkün ki- A 
lınırsa, doksan idareciyi kapsayan ve en önemli 
yanı dinamik, hayatlarının en iyi çağlarında, 
yurda ve ulusa en çok 'hizmet verecek çağlarında 
bulunan otuzbeş valinin merkezde muhtelif gö
revlere atanması gibi son derece ciddî bir nakil 
ve- tahvil tasarrufunu bizim için henüz meçhul 
bulunan sebepleri şüphesiz anlatılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; demokrasilerde ik
tidarların görevi bunları anlatmaktır, ve bizim 
görevimiz, bizim bunları sormak sadece hakkı
mız değil, aynı zamanda ödevimizdir de. (C. H. 
P. den, sağdan «bravo» sesleri) 

Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam sevgili ar
kadaşlarım, bu konu, bundan önce iki defa bu 
Millet Meclisi kürsüsüne geldi. Bir defa, bir gün
dem dışı konuşma münasebetiyle, bir defa da 
bütçe görüşmeleri vesilesiyle geldi. Her ikisin
de de Sayın İçişleri Bakanının «takdir hakkı
mızı, takdir yetkimizi kullanıyoruz, tasarruflar I 
tamamen kanunidir ve iyi niyetle yaptık.» dedik
lerini hatırlıyorum. I 

Sevgili arkadaşlarım; Sayın İçişleri Bakanı
nın bu kadar geniş ölçüde ve ciddî nakil tasar^ 
rufları konusunda öne sürdükleri, bana son de
rece sübjektif, hattâ romantik gibi gelen iyiniyet I 
defilerini dinlerken, biraz da ihtiyarımın dışın
da, Maurice Duverger'nin bir eserinden izcilerin I 
sevimliliğinden, onların bütün dünya için ve bü- I 
tün insanlık âlemi için iyi niyetle dolu yürekle- I 
rinden ve (bonne action) dediğimiz izci yeminle- I 
rinden bahseden bir pasajını hatırladım. Eğer I 
böylesine sübjektif ve romantik bir iyi niyet mal
zemesi ve hazinesi yeter sayılsaydı, devletleri, I 
hiç şüphe etmiyorum ki, gün görmüş ve iyi yetiş- I 
miş Devlet adamlarına değil, yürekleri herkes 
için ve her şey için iyi niyetle dolu izcilere idare I 
ettirirlerdi ve olur biterdi. (C. İT. P. sıraların- I 
dan alkışlar) I 

Sevgili arkadaşlarım, tahmin ediyorum ki, 
iktidarın, idarenin ve hükümetlerin takdir gücü
nü ve yetkisini yanlış anlaması Hükümeti çok I 
kısa bir süre içinde sadece antidemokratik de- I 

ğil, aynı zamanda antikonstitüsyonel de kılmış
tır. Bunu, bütün samimiyetimizle ve bütün cid
diyetimizle Yüee Meclisin huzurunda arz etmek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam oldu efendini. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devam

la) — Efendim, Yüce Meclisin lûtufkâr müsaa
desi ve izni ile beş dakika daha konuşma imkânı 
verilmesini istirdam ederim. 

BAŞKAN — Konuşmanın beş dakika daha 
uzatılması hususunu kabul edenler... Etmiyen
ler... (Teker teker sayın sesleri) (Gürültüler) 

Anlaşılmadı efendim. 
Uzatılma hususunu kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. Sayın 
hatip, lütfen bir cümle ile bağlayınız. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MUS
TAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım; demokrasilerde hukuka 
bağlı Devlet düzeninde, hukuk Devletinde 
gerçekten idarenin ve iktidarların takdir yet
kisi ve gücü denilen bir müessese vardır. Bunu 
inkâr etmek, bunu görınemezlikten gelmek 
aklımızın köşesinden geçmez, böyle bir güç 
ve yetki vardır. Ama varlığında ihtilâfımız 
bulunmadığını sandığım bu takdir yetkisinin 
ve gücünün anlaşılmasında ihtilâfımız olduğu 
inancındayım. Bu gücü ve yetkiyi, sanıyorum 
ki, Hükümet bu tip tasarruflariyle, iktidar
lara keyfe mayeşa hareket etmek, sanırsınız 
ve ölçüsüz tasarruflarda bulunmak, ciddî se
beplere istinadetmiyen tasarruflarda bulun
mak imkânını ve şansını bahşeden bir mües
sese nazarı ile bakmaktadır. Hukuka bağlı 
Devlet düzeni içinde, idarenin ve iktidarla
rın takdir yetkileri ve güçleri sınırlıdır ve 
ciddî bir sebebe istinadetmek mecburiyetinde
dir. O sebeple âmme hizmetinin kendisidir. 
Hizmetin yararına olmak kayıt ve şartiyle 
iktidarlar şüphesiz takdir yetkilerini ve güç
lerini kulanırlar, ama hizmetin yararına olmak 
kayıt ve şartiyle. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, lütfen tamam
layın cümlenizi efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (De
vamla) — Bu tasarrufların, hangi hizmetin 
ve hangi ölçüde yararına olduğunu Yüce Mec
lis bilmek mevki ve ihtiyacmdadır. Bunun için, 
bu gensoru talebinin lûtufkâr oylarınızla kabul 
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edilmesini istirham ediyor ve bu istikamette oy 
vereceğinizi saygı ile arz ediyorum. (C. H P. 
den ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Cengiz Ekinci. 

YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın Başkan, ' 
çok değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de oldukça akisler uyandıran bir 
idari tasarrufun görüşlümesi için burada ko
nuşurken bu meselenin hallinden ziyade lü
zumlu olan beş dakikanın doldurulması için 
konuştuğumuzu müdrikim. Yani, burada me
seleye bir çare arama gayreti içerisinde de
ğiliz. Kabul edelim ki, hakların iki taraflı 
suiistimali içerisinde, meseleleri de talihsiz bir 
hale getirmek suretiyle, beş dakikayı doldur
mak gayreti içindeyiz. 

Parlâmento faaliyetleri içerisinde gensoru 
gibi önemli bir müesseseye konu ittihaz edi
len meselelerin bir değeri vardır. Gensoru 
önergelerini tetkik ederseniz, hakikaten mem
leketin şu anda çare bekliyen çok önemli 
meseleleri bu önergelerle huzurunuza getiril
miştir. Ancak getirilme sebebi bunlara çare 
bulmak için olmaktan daha ziyade, hattâ 
çok evvel, şu obstrüksiyonu gerçekleştirmek 
içindir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Böylece, meseleler bahtsızlaştırılmış-
tır. Bu meselelere bu Meclisten çare bekliyen 
vatandaş bahstsızlaşmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi mi kazanmıştır, Adalet Partisi mi 
kazanmıştır. Bendeniz bunu tâyinde âci-
zim, fakat mutlaka Meclis kaybetmek
tedir. Çok müteessirim bendeniz aynı 
hakkın suiistimali içerisinde 5 dakikayı dol
durmak için konuştuğumu bidayeten arz et
tim. Ne yapayım? (A. P. sıralarından alkış-
laı*, «Bravo» sesleri.) Yani amel her zaman ak-
sülâmel doğuruyor. Muhalefetin elinde bir 
başka çare yok obstürüksiyondan başka. 
İktidarında kuvveti var. Mahalefet gensoru 
müessesesini işletti. Gayet güzel bir buluşla 
89 ncu maddeyi bu Parlâmentonun tarihin
de görülmiyen bir maharetle işletmeye başladı. 
E karşı tarafın eli armut toplamıyor, o da 
gensoru gibi mühim meselelerin üzerinde, 
çok konuşulması iktiza eden ahvalde beş da
kikalık müddeti getirdi. Şimdi gensoru da gö
rüşümüzde değerini kaybetti. Yarın, bugün gen

soru yaptığımız meseleler huzurumuza geldiği 
vakit yıpranmış vaziyette gelecek, ciddiyetini 
kaybetmiş vaziyette gelecek, (A. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri.) Ve biz bunlara 
çare bulmakta sıkıntı çekeceğiz. 

Adalet Partisinin muhterem grupu; Hükümet 
günlerinden beri buraya çakılıp kalmıştır. İş 
mevsimini kaybediyorsunuz. Bir sene içerisinde 
plân hedeflerine varmadığınız takdirde bunu me
selâ kısmi Senato seçimlerinde beklediğiniz 50 
sandalyeden fazla olarak beklediğiniz 5 - 10 una 
feda etmiş durumuna düşeceksiniz. Ben Adalet 
Partisi muhterem grupuna mensup arkadaşların 
yerinde olsam bir senelik iş hayatını, şu iş mevsi
mini kaçırmamak fikrini ön plânda tutarım ve 
Senatoda beklediğim beş, on sandalyaya fazla iti
bar etmem. Halbuki, gerçektir ki, seçim sistemi
ni değiştirmeden de habire grupumuzun miktarı 
artmaktadır. Ben bu Meclise geldiğim vakit Y. 
T. P. nin Senatoda dokuz üyesi vardı, dörde in
di, 5 i size geldi. Siz bu sandalyalara... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz de lütfen bu 
gensoru önergesiyle ilgili olarak cümlelerinizi 
bağlayınız. Bir dakikalık zamanınız var. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Gensoru önergesi tarafsız idareyle ilgilidir. 
Türkiye'de tarafsız idarenin kıstası üzerinde it
tifak edebilmiş değiliz. Her iktidar tarafsız ida
re adamlarını kendi sempatizanları içinde ara
mıştır. Bu hususta ne Halk Partisinin Adalet 
Partisine gönül koymaya hakkı vardır, ne de Ada
let Partisinin Halk Partisini kınamaya hakkı var
dır. İktidara gelen bir parti; Türkiye'nin ida
re kaderinin, hayatının gerçeği şudur ki, kendi 
adamlarını en tarafsız şekilde görmektedir. Sayın 
İçişleri Bakanı da bu görüşle idareyi tarafsız ha
le getirmektedir. Ama bu görüşle idareyi taraf
sız hale getirmektedir. Bu tarafsızlık muhalefette 
itimat yaratmamaktadır. 

O itibarla gensoru Önergesinin kabulünde biz 
de isabet görmekteyiz. Saygılar arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına ve Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
konuşmalar yapılmıştır. Diğer gruplar adına 
Sayın Tüzün. 
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MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OĞUZ-
DEMİR TÜZÜN (Niğde) — Muhterem arkadaş
lar; 

Beş dakikada tâyinleri yapılan idareciler 
için beş dakika içinde konuşmaya çalışacağım. 

10 Ekim seçimlerinden sonra tek başına ikti
dara gelen Adalet Partisi Hükümetinin idareci
ler hakkında tetkik ve tahkik için zaman geçme
miş olmasına rağmen, İçişlerinde yaptığı tâyin 
ve nakiller ve merkeze alınmalar hususunda Kon
ya Milletvekili Yunus Koçak'm İçişleri Bakanı 
hakkında gensorular açılması hakkındaki takriri 
münasebetiyle Millet Partisi Meclis Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

8 ay devam eden 4 ncü Koalisyon zamanında
ki iktidarın en kuvvetli kanadı olan Adalet Parti
sinin, o devrede hüsnüsuretle memleket hizmetle
rini ifa eden bir kısım idarecilerin, A. P. nin 
iktidarı tek başına devralmasını mütaakıp mem
leket çapında bütün valilerin, yüzlerce kayma
kam ve diğer memurlarının taraf girane olduğu asla 
şüphe götürmiyen tâyin ve nakilleri başlamıştır. 

Türkiyemizde bütün kanunların tatbik mesu
liyetini üzerlerinde bulunan idarecilerin tamamı
nın iyi veya tamamının fena olmasının düşünül
mesi insafa sığmaz. 

Bir iktidarın elbette memleket hizmetlerini yü-
rütebilmeleri için yeni tâyinler, nakiller yapma
sı zaruretini idrak ediyoruz. Ancak, bu tâyinle
rin normal hudutları aşmaması gerekir ve demok
ratik gelişmeye gölge düşürecek şekilde kötü bir 
zihniyetin eseri olmamalıdır. 

Bundan evvelki iktidarların da bu yolda ta
sarruflarda bulunduğunu görmüş ve tenkidlerde 
bulunmuştuk. Bu defa da eskiye nisbetle daha 
da geniş çapta ve kötü bir znihniyetle idari me
kanizmayı kendi partilerinin sempatizanı veya 
adamı olarak yaptıkları tâyinleri Devlet ve mem
leket idaresiyle bağdaşan bir otoriteye yakıştıra
mıyoruz. 

İktidara gelir gelmez bu şekilde çok yersiz, 
tetkiksiz olarak sade kendi zihniyetlerini yürüt
mek için eski devirlerin, tatbikatına hemen sa
rılmalarını bir hukuk ve nizam Devleti mefhu-
miyle bağdaştıramıyoruz. 150 seneye yaklaşan bir 
zamandan beri hasretini çektiğimiz tarafsız ida
reye bugün dahi kavuşamamamızı millet olarak 
en büyük talihsizlik sayıyoruz. 

I Bu kış aylarında Anadolu'nun şartlarını zerre 
I kadar hesaba almadan yurt ve yuvalarından te-
I dirgin edilen memurların çektiği sıkıntıları dü-
I şündükçe Saym İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
I hangi insaf, şefkat ve insani duygularla bu ka-
I rarnameleri birbiri ardınca hazırladığını hayretle 
I karşılanmamak elden gelmiyor. 

Millet Partisi olarak, bir tetkik ve tahkika 
tabi tutmadan, bu işleri yapabilecek zaman mef-

I humunu dahi çiğniyerek girişilen tasarrufların 
I tamamen partizan ve kötü bir alışkanlığın ihya

sından başka bir mâna taşımadığını ifade etmek 
I isteriz. 

I Bu gidişler ve tasarruflar bu memlekete hiç-
I bir şey kazandırmaz. Tarih bu gibi davranışla-
I -rın hangi neticeye müncer olduğunun misalleriy

le doludur. Meşhur bir kaide vardır: «Suimisal, 
I misal olmaz.» derler. Eskilerin yaptığını yenile-
I rin de yapması, hakka, adalete ve demokratik 
I nizama yakışmaz. Millet ve memleket neler bek-
I liyor, biz nelerle meşgullüz. 

I Bir memleket vardır ki, 40 binden fazla köy 
I ve binlerce kasaba hâlâ emniyet içinde yaşama 
I imkânından mahrumdur. Eski devirlerin geçer 
I idare usulü olan dayak, rüşvet, iltimas, her tür-
I lü emniyetsizlik, eşkiyalık, yer yer hırsızlıklar 
I ve idaresizlikler sürüp gider, bunlara çare aran-
I maz ve bu yaralar sarılmak istenmez de, sırf ka-
I şını gözünü beğenmedim diye, yüzlerce idareci 
I iş başından uzaklaştırır ve yerlerine kendi ikti-
I darlarının denenmiş adamlarını getirirse böyle 
I bir Hükümette adalet ve tarafsızlık duygusundan 
I zerresini dahi aramak safdillik olur. 
I Adalet Partili arkadaşlarımızın memleketin 
I mühim mevzularında geniş izahlarda bulunmanın 
I faydalarını tamamen reddederek konuşmaların 
I 5 dakika ile tahdidi karşısında bildiklerimizi Yük-
I sek Heyetinize yeteriyle arz etmek imkânından 
I mahrum edilmiş bulunuyoruz. 
I Ancak yukarıdaki mâruzâtımızda tasarrufla-
I rın tamamen partizan bir zihniyetle yapıldığına 
I itiraz edilmemesi için iki misal verip sözlerimize 
I son vereceğiz. 
I 1957 senesinde Niğde D. P. milletvekili adayı 
I bir zat vardır. Seçimi kaybetmiştir. Derhal Niğ-
I de Emlâk ve Kredi Bankası Müdürü, iki sene ev-
I vel işletmeye açılan Niğde Çimento Fabrikası 
I İdare Meclisi Üyeliğine ve ayrıca Niğde D. P. 11 
I Başkanlığına getirilmiştir. 
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•Bu arkadaşı 1965 seçimlerinde yine Niğde A. 
P, milletvekili adayı görüyoruz ve A. P. iktidara 
gelir - gelmez Gaziantep Valiliğine tâyin edildi
ğini gazetelerde okuyoruz.. 

Sayın Faruk Sükan 4 neü Koalisyonda Sağ
lı1' Bakanı iken - maalesef benim de şahidi oldu
ğum - o zamanın Valisi ile aralarında geçen bir 
münakaşada takındığı tavırlar ve hareketleriyle 
mahcup bir hale düşmüş ve bunun acısını içişle
ri Bakanı olur - olmaz çıkarmış, onu merkeze al
mıştır. Bu misallerin yüzlereesini saymak müm
kün. Bunların pek çoğu gazetelere intikal etmiş 
ve tekzip de edilmemiştir. 

Görülüyor ki, İçişleri Bakanının hareketleri 
asla iyi yolda değildir. Bugün merkezde oturup 
maaş alan fakat hiçbir iş gördürülmiyen merkez 
valilerinin millet hazinesinden aldığı maaşların 
maddi ve mânevi zararları acaba memlekete iyi 
bir hizmet hanesine mi kaydettirmek istemekte
dirler. • 

Kısaca mâruzâtımız Hükümet icraatının yersiz 
ve partizanca bir manzara arz etmekte olduğunu 
ispat, etmektedir. Hükümetin bu davranışları, 
memlekette huzur tesis edecek iken işler tamamen 
çığrmdan çıkmış, yüksek mahkemelerin karar
larını dinlememek ve Meclisteki tutumlariyle 
Anayasanın çiğnendiği ve partizan tutumların 
yarattığı huzursuzluk Meclisleri ve rejimin her-
gün kötü âkibetlere sürüklenmesine sebebolmak-
tadır. 

Bu bakımdan verilen gensoru önergesini ye
rinde görüyoruz, lehinde olacağız. Memleket ida
resinin, bir Iıasta3'a kinin iğnesi yapmaya ben
zemediğini, her şeyden evvel tarafsız, hukuk dü
zeni içinde ve müsamahakâr bir idareye muhtaç 
olduğumuzu Sayın Faruk Sükanîn idrak edeme
diğini, hislerine kapılan bir dikta ve partizan 
idarenin temellerini attığını, vezirlik mevkiine 
gelebildiklerini ve fakat memleket idaresini tama
men huzursuz hale soktuklarını beyan eder Yük
sek Heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

- BAŞKAN — Adallet Partisi Grupu adına 
Sayın İlham i Ertem. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Pek muhterem arka
daşlarım ; gensoru üç iddia taşımaktadır. Bun
lara kısa, kısa cevap arz edeceğim : 

Birisinde derki; «İçişleri . teşkilâtında en 
küçük kademeden en yüksek kademeye kadar 

ciddî sebeblere dayanmıyan sürekli nakil, tâ
yin, iş,e son verme, merkeze alma olmuştur.» Bu 
hakikate aykrıdır. Bir defa işe son verme va
kası yoktur. Esasen Türk mevzuatında böylö 
bir durum da mevcut değildir. 

ikincisi; tâyinilerin mutlak scbebllcri var
dır. Bunlar Nakil Yönetmeliğinin icabet-
tirdiği hususlara uygundur. Bir mesele, bir 
mevzu hakkında fikir edinebilmek için onun 
mutlak mukayesesini yapmak lâzımdır. Mu
kayese yapılmadan neticeye varılamaz. Onun 
için tâyinler hakkında rakam veriyorum. 

Adalet Partisi zamanında . muhtelif şekil
lerde 88 vali kararnamesi çıkmıştır. Buna kar
şılık 92 de kaymakam tâyini yapılmıştır. Fakat 
3 neü Koalisyon zamanında 76 valinin tâyini ya
pılmış ve 277 kaymakam hakkında da nakil ka
rarnamesi çıkmıştır. Binaenaleyh mukayeseyi 
yapabilmek için muhtelif devirlerdeki kıyası 
yapmak lâzımdır. 

Şu halde Adalet Partisinin hem de yeni bir 
iktidar kurmasına rağmen yaptığı tâyinler 
tamamen hizmet icaplarına uygundur ve hiz
metin icabı ile sınırlıdır. 

2 nci iddia : «Bu tâyilerle partizan idare
nin ağırlığı memur ve vatandaş üzerine çök
müş müdür?» 

Muhterem arkadaşlarım tâyinler yolu ile 
Türkiye'de partizan idare kurmak mümkün de
ğildir. Çünkü Türk idaresinde Anayasaya göre 
idarenin hiçbir eylem ve işlem hiçbir şekilde 
kazai yargı denetimi dışında değildir. Bu se
beple vatandaş olsun, memur olsun idarenin ka
nunsuz bütün kararlarını iptal ettirebilmek, 
hizmet ifasından doğan zararları tazmin ettire
bilmek ve nihayet hizmetin kifayetsiz işlemesi
ne karşı hür Basın, toplantı ve cemiyet kurma 
suretiyle ve teııkid yapma suretiyle bu kifa
yetsiz idareyi yermek vatandaş nazarında onu 
iyi çalışmadığını göstermek imkânına sahihtir. 
Bütün bunların üzerinde Türkiye'de demokra
tik rejim vardır, vatandaş bütün bunlara rağ
men bir iktidar, bir parti kendisine hizmet et
miyorsa dört sene reyleriyle onu iktidardan 
uzaklaştırmak imkânına, sahiptir. Şu halde hu
kuk Devleti olan Türkiye'de tâyinller yolu ile 
partizan idare, kurulamaz. 

Üçüncü iddia : «Tâyin ve nakiller hukuk 
Devleti ilkelerine aykırı mıdır?» Hayır arka
daşlarım. Çünkü Ânayasa'nm 105 nci mad-
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desi Hükümete kendi idaresi altında bulunan 
memurların ve teşkilâtın eylem ve istemlerin
den dolayı sorumluluk yüklenmektedir. (Bir so
rumluluk vardır da bunun karşısında bir hak 
yoktur) mefhumu hukukta yoktur. Binaen
aleyh bir Hükümet olacak icratmdan mesul olaT 

eak, emri ' altında çallışanarın eylem ve işlem-
rainden mesul olacak, fakat kendisini bu so
rumluluktan kurtaracak tasarruflarda bulu
narak dilediği tarzda ve vatandaşa söz ver
diği ve ona beyannamesini sunduğu, programı
nı hazırladığı icraatını tatbik etmek için kendi
sine yeterli, kudretli bir yönetici kadrosu kura-
mıyacak. Bu olmaz arkadaşlar. Valiler 11 İda
re Kanununun 9 ncu maddesine göre, ilde hem 
Devletin, hem Hükümetin mümessilidirler. Ay
rıca ayrı ayrı her bakanın temsilcileridir ve ay
nı zamanda bu bakanlıkların idari ve siyasi yü
rütme organlarıdır. 

Binaeenaieyh bu kadar önem taşıyan bir 
makam mensupları hakkında elbette iktidara 

"gelen partinin kendisini başarıya götürecek, bu 
melekette vatandaşa sevgi va'deden, vatan
daşlara işbirliği kuracak bir iktidar ve prog
ramını uygulayacak bir idareyi kurabilmek için 
kendisinin güvendiği bir yöneticiler kadrosu 
kuracaktır. 

İşte mesele bundan ibarettir. Kaldı ki muh
terem arkadaşlarım, alınmış olan bütün ka
rarlar Memurin Kanununun 42 nci, Dahiliye 
Memurları Kanununun... 

BAŞKAN —• Vaktiniz tamam Sayın Ertem. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İL

HAMI ERTEM( Devamla) — ... 5 ve 11 nci 
İl İdaresi Kanununun 6 nci maddesine uygun
dur. Bunlar hakkında Danıştay'a tek bir dâva 
açılmamıştır. Ne bir yürütmenin durdurulması 
alınmıştır, ne de iptal kararı alınmıştır. 

Şu halde muhterem arkadaşılarım... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ertem. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İL

HAMI ERTEM (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. Ne hukukan ne de fiilen hiçbir 
mesnedi olmıyan bu gensorunun kabulüne im
kân yoktur. Bu sadece bir dbstrüksiyon vası
tası olarak getirilmiştir. Şu halde mesnedsiz 
olan gensorunun reddi hakkında oy kullanıl

masını arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Mhterem arkadaşlarım; Sayın 
Yunus Koçak Türkiye Işjçi Partisi Grupu adiına 
(Muhalefet sıralarından «saat 24» sesleri) Elen
dim, şunları söyliyeyim bu kadar sabırsız \ ol-
mıyalım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) .— Yorul
dunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ve C. K. M. P, Grupu adına; da 
Sayın Muzaffer Özdağ söz istemiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) Saat 24 e geldi 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; sa
atin kaç olduğu hakkında da bir genel görüş
me açacak değiliz. Bunu ben biliyorum. Sade
ce baktığımız zaman öğrenirim. Saat 24 e geldi, 
onu da biliyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, müzakeresini yaptiğir 
mız hususlarda bütün gruplar adına konuşma 
yapıldı. T. 1. P. ve*C. K. M. P. grupları hariç. 
Onlar da konuştuktan sonra Bakan konuşacak, 
sonra oylarınıza sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım Riyasete verilen ;bir 
önergede çalışmaların devamlı şekilde ele alın
ması istenmektedir. Önerge sahibi Sayın Nahit 
Menteşe'dir. Muhterem arkadaşlarım daha evvel 
verilmiş bir önerge ile Meclisimiz saat 14,30 dan 
19,30 a ve 21 den 24 e kadar çalışma şeklinde bir 
çalışma programı kabul etmiştir. 

Bunun dışında da, daha evvelde ıttılâlarmı-
za sunulmuş olan, Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
şeklinde bir günü sözlü sorulara ayırma şeklinde 
çeşitli önergeler de verilmiştir. Bu önergelerin 
hepsi mevcut ve mer'i çalışma düzenini değişti
ren önergelerdir. Bunların hepsi Riyaset Divanı
na sunulmuştur. Riyaset Divanı yarın toplana
caktır. Bu hususla ilgili katılıp katılmama hak
kındaki görüşünü huzurlarınıza getireceğiz, bu
nu oylarınıza sunacağım. Bu sebeple bu saatten 
sonra devam edilmesini istiyen önergeyi oyunuza 
sunmak durumunda değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 24 ü 5 dakika 
geçti. Bugün saat 14,30 da yani 17 Mart Perşem
be günü saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

(17 .3 .1966 kapanma saati : 00,05) 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'ın, Niğ
de ilini Nevşehir iline bağlıyan yolun asfaltlan
mak üzere 1966 programına alınması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, ve 
Bayındırlık Bakanı Et em Erdinç'in yazılı cevabî 
(7/55) 

28 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğdo Milletvekili 
Yaşar Arıbag 

Niğde ilini Nevşehir iline bağlıyan (Niğde -
Kayseri ilt. - Nevşehir) 60 Km. yol trafik fazla
lığından devamlı ondüle yapmakta, seyrüsefer 
zorlaştığı gibi vasıtalar için de tehlikeli olmakta
dır. 

Nevşehir ilini Güney illerine ve Niğde ilinin 
geniş bir bölgesini il merkezine bağlıyan ve eko
nomik bakımdan büyük bir değer taşıyan bu yol 
aynı zamanda Güneyden Göreme'yi ziyarete gi
decek turistler için de mesafeyi kısaltması bakı
mından faydalı bulunmakta ve Göreme'den Niğ
de turistik bölgesini gezmek istiyenler için de ye
gâne yol bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle, ekonomik ve turistik bakımdan 
önemli bulunan bu yolun asfaltlanmak üzere 
1966 programına alınması çok yerinde bir hare
ket olacaktır. 

Bu hususta ne düşünüldüğünün etraflıca ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 333/2344 

22 . 2 .1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 2 .1966 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/55 -1168/5018 sayılı yazı : 
Niğde ilini Nevşehir'e bağlıyan yolun asfalt

lanmak üzere 1966 programına alınması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Niğde Milletvekili 
Yaşar Arıbaş'ın yazılı sorusu aşağıda cevaplan
dırılmıştır, 

(Niğde - Kayseri) iltisakı - Nevşehir yolu
nun, 1966 programımız çerçevesinde, asfaltlan
madan evvel gerekli onarımının yapılması ve as
faltlanması mümkün görülememektedir. Yolun 
bakımına, imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde 
önem verilecektir. 

Söz konusu yolun ikinci 5 yıllık plân döne
minde ele alınması hususu etüdedilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Etem Erdinç 

2. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı ilinin merkez ve ilçelerinde, plân ve prog
ram icabı, her bakanlığın yapacağı yatırım ve 
göreceği kamu hizmetlerinin neler olacağına dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/64) 

2 . 2 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurma
nızı saygılarımla rica ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

Ağrı vilâyetinin merkez ve ilçelerinde plân 
ve program icabı 1966 yılında her bakanlığın ya
pacağı yatırım ve göreceği kamu hizmetleri ne
lerdir? 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 198 

26 . 2 .1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 2 . 1966 tarih ve 7/64 - 1198/5218 sayılı 

yazı : 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen ve Sayın Başbakanımız
ca tarafımdan cevaplandırılması tensip Duyuru
lan Ağrı vilâyetinin Merkez ve ilçelerinde plân 
ve program icabı 1966 yılında her Bakanlığın 
yatırım ve göreceği kamu hizmetlerine dair ya
zılı soru önergesine hazırlanan cevap ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Cihat Bilgehan 
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Ağrı ili ve ilçelerinde 1966 yılında yapılması 
öngörülen, işlere dair Devlet Plânlama Müste
şarlığınca hazırlanmış bulunan çizelgeler ilişik
tedir. 

Yapılacak tesir ve hizmetleri teker, teker ve 
sektör itibariyle belirten çizelgelerde de anlaşı
lacağı üzere Ağrı ilinde 1966 yılının içinde 19 
milyon 960 bin liralık yatırım yapılmış olacak
tır. 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 .1966 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

KD : 3026 . 1 . 66 524 

Devlet Bakanlığına 
İlgi : 11. 2 .1966 gün 198 sayılı yazınız. 
Ağrı ilinde 1966 yılı programına dâhil edi

len yatırım projelerinin, sektörler ve müessese
ler itibariyle teferruatlı bir şekilde tanzim olu

nan, listesi ilişikte takdim olunmuştur. 
Genel toplam olarak 1966 yılı programında, 

Ağrı ilinde 19 milyon 968 bin liralık yatırım pro« j 
jesi öngörülmüş olup, sektörler itibariyle dağılı-i 
mı aşağıdaki gibidir : 

Tarım sektörü 
Gıda sektörü 
Ulaştırma sektörü 
Konut sektörü 
Eğitim sektörü 
Sağlık sektörü 
Diğer kamu sektörü 

Lira 

2 661 000 
60 000 

1 300 000 
288 000 

9 460 000 
3 750 000 
2 968 000 

Genel toplam 19 968 000 

Bilgilerinize arz ederim. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Koordinasyon D. Başkanı 

Cevdet Akarun 
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Ağrı ilinin 1966 

Sektör 

Tarım 

Yatırımcı kuruluş Proje adı 

Devlet Su İşleri Ağrı - Eleşkirt projesi 
Küçük Su İşleri 

Toprak Su G<n. Md. Elekşkirt, Merkez, Revikan 
Veteriner İşleri Gn; Md. Tahaffuzhane inşaatı 

Suni tohum lâıhoratuvar 
Veteriner sağlık merkezi ve ihata duvarı 

• 

Gıda İ l le r Bankas ı Gn. Md. 

T o p l a m 

Toplam 

Mezibalha 

—:=; : - • , . . , . ) _. —;— 
Ulaştırma T. C. Karayolları Gn. Md. AMurrahman Paşa Bulanık - patnos 

Ağrı - patnos 
Doğu - Beyazit - Islâh Paşa - Sarayı 
Ağrı - Cuımaçay 
Şube ve kâr tipi bakımevleri ısıtılması 

Toplam 

Konut Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Güribulak gümrük memur lojmanları 
Jandarma Genel Komu
tanlığı Subay ve Astsubay lojmanı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Âfet l§leri Gn. Md. Yığıntaş Köyü 

Tanrı verdi köyü 

Toplam 
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program yatınm dökümü 

İşin tarihi Proj© toplamı 1965 sonuna kadar 1966 yatırımı 

Yeri Başlama Bitiş Dış toplam 

1 000 TL 

Uygulama 
Dış toplam Dış toplam programı 

Ağrı 1965 1967 
Ağrı 1965 1966 
Ağrı 1966 1967 
Ağrı - Gürbulak 1966 1967 
Ağrı - Diyadin 1966 1966 
Ağrı - Doğu - Be-
yazit 1966 1966 

3 800 
106 
840 
500 
15 

500 
10 

200 
86 C. 3 
420 AVLEG 
100 
15 

20 20 

Ağrı 1965 1966 

5 301 

280 

280 

510 

220 

220 

2 661 

60 

60 

Muş - Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı ve ika il 

1964 
1965 
1965 
1966 

1970 
1968 
1967 
1966 

10 100 
2 000 
400 
300 

1 520 
540 
100 

700 
200 
100 
300 

12 700 2 160 1 300 

Ağrı 

Hamur 

Ağrı - Eleşkirt 
Ağrı - Taşlıçay 

1966 

1966 

1966 
1966 

1966 

1966 

1966 
1967 

181 

90 

81 
125 

477 

34 

34 

101 

90 

47 
50 

280 
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Sektör Yatırımcı kuruluş Proje adı 

im İlköğretim G. Md. 

Ortaöğretim G. Md. 

Öğretmen Okulları G. 
Md. 
Kütüphaneler G. Md. 
Köy İşleri Bakanlığı 
Halk Eğitim G. Md. 
Beden Terbiyesi G. Md. 

Diyadin yatılı bölge okulu 
İlkokul yapımı ve donatımı 
Doğu - Bayazıt öğretmenlerine lojman 
Eleşkirt ortaokulu öğretmenlerine lojman 
Taşlıçay okul öğretmenlerine lojman 

öğretmen okulu inşaatı 
Kütüphane ânşaatı 

Halk Eğitim Merkezi onarımı 
Stad drenaj ve telörgü ikmal inşaatı 

Sağlık 

Toplam 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Sağlık evleri 50 aded 

Devlet hastanesi kalorifer onarımı 

Millî Savunma Bakanlığı Askerî hastahane 11 nöi kısım F. C. Bloku 

Toplam 

Diğer kamu hizmetleri Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 
İller Bankası Gn. Md. 

Köy İşleri Bakanlığı 
T. C. Ziraat Bankası 
Gn. Md. 

Gürbulak Gümrük binası 
İmar Plânı yaptırılması 
Doğu - Bayazıt içme suyu 
Köy içme suyu 

Doğu - Bayazıt ticaret hizmetleri 
İğdır ticaret hizmetleri 

Toplam 

Genel toplam 
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tşin tarihi Proje toplamı 1.965 sonuna kadar 1966 yatırımı 

Yeri 

Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 

Ağrı 
Ağrı 

Ağrı 
Ağrı 

Ağrı 
Ağrı - Doğu -
Bayazıt 
Ağrı 

Ağrı 
Hamur 
Ağrı 
Ağrı 

Ağrı 
Ağrı 

Başlama 

1965 
1966 
1966 
1966 
1966 

1965 
1965 

1966 
1966 

1966 

1966 
1966 

1966 
1966 
1966 
1966 

1966 
1966 

Bitiş 

1967 
1966 
1966 
1966 
1966 

1967 
1966 

1966 
1966 

1966 

1966 
1967 

1966 
1968 
1967 
1967 

1967 
1967 

Dış toplam 

5 500 
3 570 
250 
250 
250 

7 181 
650 

96 
100 

17 847 

2 000 

250 
1 800 

4 050 

163 
30 

1 400 
1 532 

630 
650 

4 405 

45 060 

Dış toplam 

1 500 

750 
206 

2 456 

578 

578 

5 968 

Uygulama 
Dış toplam programı 

1 500 
3 570 
250 
250 
250 

3 000 C. 2. 3 
444 

96 
100 

9 460 

2 000 

250 
1 500 

3 750 

163 
4 

500 
954 

358 
358 

2 449 

19 968 
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3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, 
Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin 7 . 3 . 1957 ta
rih ve 19 sayılı Kararı ile memnu hakları iade 
edilen şahsın seçmek hakkım haiz olup olmadı
ğına dair yazdı soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/70) 

9 . 2 . 1906 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonunun yazılı olarak Adalet 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Gıyasettin Duman 

Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin 7 . 3 . 1957 
tarih ve 19 sayılı Kararı ile Ali İpek'in memnu 
haklarının iade edildiği ilişik mahkeme karar 
suretinden anlaşılacaktır. Bu durumda Ali İpek 
seçmek ve seçilmek hakkını haiz midir? 

KARAR 
T. O. 
Sivas 

Ağır Ceza Mahkemesi 
Sayı: 19 

Sivas'ın Kızılcakışla köyünden Abdullah kı
zı Cennet'i öldürmeye tam derecede teşebbüs
ten maznun bu köyden Turanoğlu 1329 doğum
lu Güldere'den doğma Ali İpek tarafından C. 
Müddeiumumiliğine verilip mahkememize hava
le edilen 15 . 2. 1957 tarihli dilekçesinde 1948 
yılında mahkûm olunduğu onbeış sene ağır ha
pis cezasının üçte ikisinin affa tabi olduğu ve 
'bakiye kalan cezanın da bilfiil çekerek 
26 . 11 . 1951 tarihinde şartla tahliye edildiği 
ve şimdiye kadar da iyi halle geçinmiş oldu
ğundan memnu hakların iadesine karar veril
mesini istemiş ve gerekli evrakları da ibraz 
etmiş olmakla yapılan tahkikatta: 

Gereği görüşüldü: Hükümlü Ali İpek'in Si
vas Ağır Ceza Mahkemesinin 31 . 7 . 1948 tarih 
16/141 sayılı ilâmı ile adanı öldürmeye tam de
recede teşebbüsten T. C. Kanununun 448 ve 
62 nci maddeleri ıgereğince tevkif edildiği, 
13 . 11 . 1947 tarihinden itibaren onbeş sene 
ağır hapse mahkûm edildiği ve bu cezasının üç
te ikisinin 5677 sayılı Af Kanunu ile ortadan 
kaldırıldığı, bakiye kalan cezasını da çekip 
26 . 11 . 1951 tarihinde şartla tahliye edildiği 

ve hükmolunan hare ve masraflar da yine Af 
Kanunu gereğince Devlet alacakları meyanm-
da kayıtlardan terkin edildiği Sivas Defterdar
lığının 26 . 2 . 1957 tarih ve 1020 sayılı müzek-
ıkeresiyle bildirilmiş ve cezasını çekip çıktıktan 
sonra iyi hal ile geçirdiği ve başkaca da mah
kûmiyeti bulunmadığı dosyada mevcut ilâm ör
neği Defterdarlığın yazıları ve ilmühaber mün-
derecatiyle anlaşılmış olduğundan hükümlü Ali-
tpek'in işlemiş olduğu cürümden dolayı neda
met ettiği ve iyi hali görüldüğü ve cezasını çe
kip çıktıktan sonra da memnu hakların iadesini 
istediği tarihe kadar aradan beş seneden fazla 
bir zaman geçmiş olduğu cihetle T. C. K. nun 
121 ve mütaakıp, C. M. U. K. nun 418 nci mad
desine tevfikan Ali İpek'in memnu haklarının 
iadeşıine kabili temyiz olmak üzere 7 . 3 . 1957 
tarihinde ittifakla karar verildi. 7 . 3 . 1957 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. 1. G. Müdürlüğü 
Sayı: 6S60 

4 . 3 . 1966 

Konu: Sivas Milletvekili Gıyasettin 
Duman'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 14 . 2. 1966 gün ve 7/70-
1288/5645 sayılı yazılarına. 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi ile; bu yer Ağır Ceza Mahkemesinin 
7 . 3 . 1957 tarih ve 19 sayılı Karariyle mem
nu hakları iade edilen Ali İpek'in seçmek ve 
seçilmek hakkını haiz olup olmadığı hususu so
rulmakta ise de; 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı; Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı; Mil
letvekillerinin seçimi hakkındaki 306 sayılı ka
nunlarla mahallî seçimleıi düzenliyen kanun
lar; seçmen olamıyanlarla, oy kullanamıyacak 
bulunanları ve kimlerin seçilme yeterliğini ha
iz olmadıklarını göstermiş bulunmakla beraber, 
seçme ve seçilme yeterlikleri hakkında gerek 
itiraz ve gerekse şikâyet suretiyle vukubula-
cak müracaatlar üzerine, konuyu çözümliyerek 
sonuca ulaştırma yetkisini de, seçim kurulla-
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t'ma vermiş bulunduğundan, önergede ifade 
olunan husus hakkında Bakanlığımızca müta
lâa »erdi mümkün görülememiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulnıasmı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa~ 
rıyüce'nin Kırklareli ile İstanbul arasındaki mo-
tortu tren seferlerinin yeniden ihdası hususun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/73) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyiice 
Çorum Milletvekili 

Kırklareli ile îstanıbul arasında işlemekte 
•bulunan Motorlu tren seferleri gerekçesi bilin-
tniyen Ibir sebeple kaldırılmıştır. Bu seferlerin 
yeniden başlatılması hususunda yapılan müra
caatlardan da bir netice alınamamıştır. 

MJoborlü trenin Kırklareli ile İstanbul ara
sını 5 saatte almasına rağmen diğer trenler 
aynı mesafeyi 10 saatte katetmektedirler. Bu 
kadar uzun süren Ibir tren yolculuğu karşısın
da Kırklareli ve civarı halkı tren yolculuğunu 
tercih etmemekte, böylece demiryolu teşkilâtı 
her gün beş vagonlardan ibaret seferler ter-
tibetmek durumuna düşmektedir. Kanaatimize 
göre hem D.D. Yollarını zarardan kurtarmak 
hem de Kırklareli ve civarı halkına faydalı 
bir kamu hizmetinde bulunmak amacı ile Kırk
lareli îstambul Motorlu treni tekrar ihdas olun
malıdır. 

Ulaştırma Bakanlığı olarak bu hususta ne 
düşünüldüğünün açıklanmasını arz ve rica 
ederim, 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 2 . 1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. : 800/1 

Konu : İstanbul - Kırklareli 
Mototren seferleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 2 . 1966 tarih ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 3/73-1338/5937 
sayılı yazıya. 

Kırklareli ile Istanlbul arasındaki motorlu 
tren seferlerinin yeniden ihdası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Çorum Milletvekili Ha
san Lâtif Sarıyüce'nin yazılı soru önergesi ce
vabıdır : 

Evvelce Îstambul - Kırklareli - İstanbul ara
sında mototren seferleri işletilmekte iken hiç 
rağbet görmediğinden, İşletme için zararlı olan 
(bu servis lağvedilmiş ve mototren seferi yol
cusu daha fazla ıolan Uzunköprü - Istanlbul ara
şma çevrilmiştir. 

Bununla beraber, İstanbul'dan saat 9,00 da 
hareket eden mototrene ıbinen hir yolcunun Al-
pullu'da 2,5 saat intizardan sonra aktarma su
retiyle Kırklareli'ne ve Kırklareli'nden saat 
13,20 de kalkan yolcu trenine binen bir yolcu
nun Alpullu'da yarım saat intizardan sonra 
mototrene aktarma suretiyle İstanbul'a devam
ları mümkün bulunmaktadır. 

Elimizde hulunan motorlu tren miktarı ise, 
mevcut seferleri güçlükle karşılamakta, bay
ram vesair tatil günleri husule gelen yolcu iz
dihamının hafifletilmesi için mototrenlerin is
tenildiği şekilde takviyesi dahi yapılamamak
tadır. 

Bu durum karşısında Kırklareli'ne moto
tren işletilmesi düşünülmemektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Ulaştırma Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
66. BİRLEŞİM 

16 . 3 . 1966 Çarşamba 
Saat : 14.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 

ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/5) 

2. — 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) 

8. — 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 
açılmasına dair önergesi (8/6) 

4. — O. H. F. Millet Meclisi Grup Başkan-
veMlleri Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı- ) 
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

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

6. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması poli
tikasını tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

7. — Afyon Milletvekili Muzaffer özda£ 
ve 3 arkadaşının, Rejim aleyhtarı, yıkıcı faali
yetler karşısında Hükümetin durum ve tutumu 
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

8. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'uı, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partilere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

9. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/6) 

10. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ 
ve iki arkadaşının, Türk köylüsünün kalkın
dırılması için alınması gerekli tedbirlerin tes-
biti hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

11. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair İmar 
ve İskân Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususundaki önergesi (11/7) 

12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu-nun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servetin israfına sebebolduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı haldonda gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/8) 

13. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalınj'ın, 
son aylarda yapılan savcı ve savcı yardınlcı-
ları tâyinine dair Adalet Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/9) ' 

14. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında j as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan-



ması konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/10) 

15. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve 
iç değerinin korunması tedbirleri hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/11) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

17. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve llyas Kılıç'm, Hükümetin müstah
sil köylüyü ihmal eden politikasının doğurdu
ğu zararlı sonuçlar hakkında genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/12) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygu
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) 

19. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirler hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/13) 

20. — Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'm, 
Kiracılar, ortakçılar ve tanm işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/13) 

21. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili 
politikası hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/14) 

22. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

23. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

24. — Zomruldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Güloy'in, Yurt 
dışındaki, isçilerle ilgin sorunlar hakkmda ge
nel görüşme açılma^na dair önergesi (8/15) 

25. «~ Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
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lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/16) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin hayale 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) 

28. — 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) 

29. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul 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) 

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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) 

31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm 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) 



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

83. — 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) 

34. — Sivas Milletvekili 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) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
ü'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
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) 

36. — 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). 

37. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nın, 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) 
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38. — 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 komisyonf 
lanndan seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergem 
(2/39; 4/67) 

i 

39. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ı4, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölgje 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Majiye, Ticaret ^e 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyedcjn 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrja-
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 olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

41. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar'm, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite jsu-
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) 

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

43. — Cumhuriyet Senatosundan değijrtiri-
lerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden, kujrula-
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
karar alınması, 
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44. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri

lerek îş kanunu tasarısının Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair karar alınması. 

45. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, ^ 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/71) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/72) . 

47. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm üyesi bulunduğu Millî Savunma ve Ulaş
tırma komisyonlarından istifa ettiğine dair 
önergesi (4/73) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ] 
İŞLER j 

. . . i 
ı 

ıı ! 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL } 

GÖRÜŞME ..-• 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, j 

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

2. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-1 
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza-! 
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım AnJaş-j 
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet' 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz-i 
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ-! 

layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

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

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 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 
Soldurdukları 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. — İstanbul 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 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 
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11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir-1 
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

i 12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar p 
ralannm ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba-j 
kanından sözlü sorusu (6/108) j 

. 1 
13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,] 

Haydarpaşa - Arif iye demiryolunun çift hatta; 
çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçenj 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi-j 
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına) 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorustf 
(6/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'inj 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturuflmasj 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) ] 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'i 
in, okullarda, günümüzün isteklerine daha uyv 
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun». 
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakai 
nından sözlü sorusu (6/111) | 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ui 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapılj-
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 Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar m 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söfc-
lü sorusu (6/114) • - J 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ık 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
islemez halde bırakılması sebebine dair Sağhjk 
ve Sosyal Yârdım Bâkfejııffdâûf sözlü* s sorulu 
(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'nîn, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

.£3, — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için tş 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 (6/110) 

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 Binicioğlü'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü soruöu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karata 
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'-
ın, Sivas iü 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 Djı-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 



30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, 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 -
in, 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 sö^ 
iü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milfletvekili 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-
lcel 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'-
nın, 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'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye. köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
tskân 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 
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. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hatalan 
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 tmar ve İskân, 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, 
Aydm'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol* 



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 Kes
kinin, 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 Düşünsel'in, 
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 Milletvekili îsmet Kapısız'm, 
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 olarak 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 Sar* 

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 ehemnüye-
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 köy.arinde, 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 
hastalıkları 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) 

£7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. 0. 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 kaide, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 
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I 72. — içel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
I Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 

Bakanlığınca iora voliyle 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 İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — İçel Milletvekili ismail Çataloğlu'
nun, içel'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'nm, 
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 İçişleri 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'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi 'ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 
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81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 

Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı içinj 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrükj 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) ! 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,; 
İsrail ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de-i 
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı-j 
ğma dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,! 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dairi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-i 
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ünj 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm vç 
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 daif 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından Sq-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 senedeki 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine daij* 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Âdil 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 Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Âdil 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 Âdil 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'in, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanmından söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altun^a-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurntak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetimin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn 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'nım 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 tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de so$yal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UyBaT-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana, ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kaj,dar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalınma, 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
İsleri 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'-
ın, 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 İşçi 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 îşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 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 
ı-orusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda no 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 ilino 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 Bayasıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 

ı o -
I 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 suları 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, istanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazan adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski istanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yamnda 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) 
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116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'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 tarıma 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.F. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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 Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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. — istanbul 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
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü StjruSU 
(6/220) ! 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubajş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdijnç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Babanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdfnç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçeni dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğin^ dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından! sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Ercİinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında, bulunan 10 -12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (8/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ 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 olmadığıma dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğinle dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 ı̂ci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet ijrdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yojliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
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edilmîyeceğine 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 ytfında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soruşu. (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 dajr,İmar ve .İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. — Kırşehir MilletveMli Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri baklanda ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) , ..,.;.,. 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
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, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji, ve Tabu. Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236)., 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünjilmediği-

'ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

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'-
m, 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 (6/241) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ye 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda, ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü sorusu. (6/242) 

146. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narh yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakamndan 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-
nrtma Bakamndan sözlü sorusu. (6/245) 

149. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasmın programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. —- Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazd
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

1 151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'-

. ,yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü-



şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Diğrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

; İfe. - -Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saİ'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu ^0/250) 

f54, — Sakarya Milletvekili Hayrettin üy-
saTıii, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları^ 
na ̂ r la dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat ökuİu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

- Mardin Milletvekili' İbrahim Aysoy, 
un) Üİardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
HeMfh,'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'ın, 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 sprusu (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'ın, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'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 düşünüldüğün» dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160i — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17.2.1-9S4 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbjka-

î tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/2^7) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına iair 
Bayındırlık Bakacından sözlü sorusu (6/25Ö) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebjoğ-
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 feaç 
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) m, 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 hatâsı yüzünden 35 000 ton 
fıhdığln çürüme~y* terle edildiği hakkındaki 
neşriyata ve* -fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

168. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan 't.O. 
Zirastt Vs&koâi'Ve İller BankasıGenel müdür
lerini]*îde^ştîfilmfesı iebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
s&hâlarlifda, yakılması düşünülen pulluk ucu 
fabrifcâsınîö" inşâsı konusunda ne gibi çalışma
lar yapık&ğMa dair Tarım Bakanından sö>lü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin jjy-
sal'm, Adapazan kapalı spor salonu yapımının 
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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'm, 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'm, 
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'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

176. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

177. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

178. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

179. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman,tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
'imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılmmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

181. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

182. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

183. -— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
m, 5 Ocak 1966 ile 23 Ocak 1966 tarihleri ara
sında kao vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

134. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1936 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/282) 

186. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 



m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Moclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1966] 

IV 
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 M'llet Mec
lisi Tarım 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) [Damıtma 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 sonuçları 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. Sayışır 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları 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 tlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayilı 
Kararın 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 görümlmejsi-
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. — Eski 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
ğıtma tarihi : 28 .1 , 1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı 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 Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (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 tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] v 
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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] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yık 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 
(S/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 
ile 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 ile 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 yık 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. i 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] | 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü- j 
günün 1961 bütçe yık Kesinhesabma ait uygun-} 
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş- i 
kanhğı 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 isleri 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 yapıttan 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 

[ .İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

I 1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 
I cilt 14 ye sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 

Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

I Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da-
I ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 
j 2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13. 
I cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
j Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
I doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
] cezasına çarptırması hakkında Başbakanlık, 
i tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
[ (S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 
|| 3. —• Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu-
| marasmda nüfusa kayıtlı Alioğlu Peride'den 
I 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-
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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 Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
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 Isaoğlu, EuM-
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 îsbatır 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 AMfoğlu, 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, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep 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 içiş
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 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili i. Hakkı 
Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
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X 18. — Eşit değerde iş, için erkek ve kadın 

işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 .3 . 1966] 

X 19. — iş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporİari (1A4) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 .3 .1966] 


