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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko
nomik yönlerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere kurulan Araştırma 
Komisyonunun görev süresinin bitimi tarihin
den itibaren iki ay daha uzatılmasına dair Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının önergesi kabul 
olundu. 

Çanları Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm 
Hükümet tarafından Kıbrıs konusunda izahat 
verilmesine dair önergesi okundu ve önerge içe
risine giren hususların Hükümete iletildiği, ge
lecek birleşimde son gelişmeler de dâhil izahat 
verileceğinin bildirildiği Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliklerî-

Yamlı soru 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, Türkiye'nin deniz, göl ve nehir kıyı
larının uzunluk miktarına dair yazılı soru öner-

1. — Atatürk'ün aziz ruhuna saygı duruşu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ata
türk'ün aziz hâtırası için sizleri üç dakikalık sü
kût vakfesine davet ediyorum. 

(Saygı durusu yapıldı) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'e Devlet Bakam Hüsa-

nin gruplar arası görev yerleri ile adaylarının 
tesbitine imkân vermek için Meclis toplantısı
nın 10 Kasım Cuma günü saat 15,00 e bırakıl
masına dair grup temsilcilerinin önergesi kabul 
olunduktan sonra, 

10 . 11 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,06 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Denizli 

Fuat Avcı 
Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

gesi, Başbakanlığa, Maliye, Turizm ve Tanıtma 
ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/529) 

metiin Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/773) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz vardır, arz edi
yoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı B. Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına Devlet Bakanı B. Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Baş-

SORULAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

» 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bakanın teklifi üzerine, uygun, görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

İbrahim Şevki Atasagun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gü'in; Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denk
taş'ın Kibrıs'da tutuklanması üzerine girişilen 
teşebbüsler ve alınan tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bun
dan evvelki birleşimde bir sayın üye arkada
şımız, Kıbrıs'taki son gelişmeler ve Rauf Denk
taş olayı etrafında Hükümetten izahat iste
mişti. * Sayın Hükümet izahatı vermeye ha
zırdır. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — 
Değerli a dadaşlarım, Sayın Denktaş'ın tu
tuklanması hakkında Hükümetçe açıklama ya
pılması isteğiyle Çankırı Bağımsız Milletve
kili Sayın M. Ali Arsan'ın Yüksek Meclise 
sunduğu önerge üzerinde izahat vermek mak-
sadiyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Hâdiseden haberdar olur olmaz Hükümeti
mizce girişilen ve el'an devam eylemekte olan 
teşebbüsler hakkında malûmat arz etmeden 
önce, Sayın Denktaş'ın resmî görevleri ve 
durumu üzerinde Yüksek Meclise kısaca bilgi 
vermekliğimize müsaade buyurulmasını rica 
edeceğim. 

Sayın Derfrtaş; Kıbrıs Cumhuriyetinin do
ğuşuna imkan veren antlaşmaların hazırlan
masında verimli hizmetler görmüş, gerek Kib
rıs'da, gerek milletlerarası alanda, Cemaatimi
zin varlığını ve haklarını savunmak hususun
da Sayın Fazıl Küçük ve diğer değerli ar
kadaşları ile birlikte büyük gayretler sarf et
miştir. 

19 Ağustos 1900 tarihinde meriyete giren 
Anayasa gereğince teşekkül eden. iki Cemaate 
ait iki ayrı kuruluştan, Kıbrıs Türk Cemaat 
Meclisi Başkanlığına getirilen Sayın DeıV*-
taş; o tarihten beri Başkanlık sıfatını muha
faza etmektedir. 
. 1963 yılı Aralık ayında Cemaatimizin mâ

ruz kaldığı saldırılardan sonra Kıbns buhra

nına bir çare bulunması amaciyle, bütün il
gili tarafların, yani Türkiye, Yunanistan, 
İngiltere ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri 
temsilcilerinin katıldıkları Londra Konferan
sında Türk Cemaatini; Sayın Denktaş temsil 
etmiştir. 

Bu toplantıyı mütaakıp Kıbrıs'a dönmek 
üzere Ankara'ya gelen Sayın Denktaş'ın Ada'-
ya avdetine müsaade olunmıyacağı Kıbrıs Rum 
yönetimi tarafından ilân olunmuştur. Bu 
itibarla 1964 yılı Ocak ayından itibaren Sa
yın Denktaş Ada'ya dönmek imkânından 
mahrum kılınmış ve Ankara'da ikâmete başla
mıştır. Kıbns Rum yönetiminin bu haksız 
tutumu karşısında, gerek Hükümetimiz, ge
rekse Kıbns Türk Cemaati yetkililerinin o 
tarihlerden beri başlayan teşebbüslerinden bir 
netice alınamamıştır. Halen kendi iradeleriyle 
kendilerini yöneten Kıbnslı soydaşlanmızm 
siyasi lideri Sayın Küçük'ün ve Güvenlik 
Konseyi toplantılanna katılmak üzere New 
York'a giden Sayın DeıCctaş'ın bizzat Birleşmiş 
Milletler Gronel Sekreterliği nezdinde yapmış 
olduğu teşebbüsler de semere vermemiştir. 
Bu suretle Kıbns Türk Camaat Meclisi Baş
kanının Ada'ya dönebilmesi siyasi bir mesele 
halini iktisabetmiş ve bu hususu teminen mü-
taaddit temaslar ve görüşmeler yapılmıştır. 

Kısa bir süre önce Hükümetimizce bu me
sele t:İ:rar ele alınmış ve yeni bir teşebbüse 
geçilmişti. Bu son temaslann neticesi hakkın
da malûmat beklendiği bir sırada ve Hükü
metimizin bilgisi dışında Sayın Denktaş'ın 
Ada'ya girme teşebbüsü vâki olmuştur. 

Elde edilen bilgilere göre Sayın Denktaş; 
yanında Nejat Konuk ve Erol İbrahim adlı 
iki arkadaşı ile birlikte, 31 Ekim sabahı Kar-
pas yanmadası sahillerinden karaya çıkmış 
ve 3 mil içerde Aytotro köyü civarındaki Kıb
ns Rum yönetimi zabıtası tarafından yaka
lanmıştır. Sayın Denktaş ve beraberindeki
ler aynı gün ve mahfuzen Lefkoşa'ya sevk edil
mişlerdir. 

Bu olay ilk olarak, 31 Ekim akşamı; Kıb
ns Rum Radyosu ve Televizyonu tarafından 
yayınlara ara verilmek suretiyle açıklanmıştır. 

Lefkoşa Büyükelçiliğimizin işan ile duru
mun teeyyüdetmesi üzerine gerek Hükümeti
miz, gerek Türk Cemaat Liderliği adına Cura-
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hurbaşkan Yardımcısı Sayın Küçük tarafın
dan çeşitli seviyelerde serî ve enerjik teşeb
büslere girişilmiştir. 

1963 yılı sonundan beri devam etmekte 
olan siyasi ortam dolayısiyle Hükümetimiz, 
Kıbrıs cemaatlerarası sürtüşmeleri önlemekle 
görevli Birleşmiş Milletler yetkililerini muha
tap tutarak, Kıbrıs Türk Cemaat Msclisi 
Başkanının tutuklanmasının Ada'da comaatler-
arası münasebetler yönünden yeni ve çok va
him bir gerginlik unsuru teşkil edeceğini be
lirtmiştir. Ayrıca, Sayın Denktaş ve arkadaş
larının şahsi güvenliklerinin sağlanmasını ve 
ihtilâtlara sebebiyet, verilmeden serbest bı
rakılmasını istedik. Bu şekilde bir taraftan 
bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nez-
dinde teşebbüste bulunarak Ada'daki Özel Tom-
silcisi vasıtasiyle duruma süratle müdahale 
edilmesi talebolunurken, diğer taraftan Kıb
rıs'ta gerginlik yaratılmamasına bizimle bir
likte önem veren diğer dost ve müttefik dev
letleri de gelişmelerden muntazaman ve anın
da haberdar ederek Sayın Denktaş ve arka
daşlarının salimen tahliyelerinin geciktirilmesi
nin ihtilâtlarına dikkatlerini çektik. 

Bayın Başbakanımız 1 Ka«ım günü yaptık
ları beyanatla Türk Milleti ve Hükümeti
nin bu konudaki hassasiyetini kamu oyuna 
açıkladı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesile
siyle bulunduğum Londra'da, bu konuya îr. 
giliz Hükümeti ricali ile de bizzat görüştüm. 

Şu hususu sarahatle belirtmek isterim ki, 
Ada'da yeni ve kötü sonuçlara yol açacak 
gerginliklere meydan vermeden ve cemaatler 
arası ilişkilerin daha fazla bozulmasına yol 
açacak yerde imkân nisbetinde düzeltilmesini 
teminen, Sayın Denktaş ve arkadaşlarının sü
ratle ve salimen tahliyelerinin bir zaruret 
olduğu bütün ilgililere hâdisenin önemine uy
gun bir şekilde anlatılmış bulunmaktadır. 

Bu teşebbüsler sonucunda Denktaş ve ar
kadaşlarının şahsi güvenlikleri ve iyi mua
mele gördükleri hususunda Gsnel Sekreterin 
Kıbrıs'taki özel Temsilcisi aracılığı ile en 
yetkili seviyeden teminat verildi. Bu teminat, 
meselenin süratle halli yolunda bir adım te
lâkki edilmekle beraber, şüphesLs ki, tatmin
kâr olmaktan uzaktır. 

10 . 11 . 1267 O : 1 

Denktaş ve arkadaşları 2 Kasım günü 
avukatiyle görüştürülmüş ve bu görüşmenin 
ihtiyaç oldukça tekrarlanabileceği ilgililerce 
sağlanmıştır. 

Savcı, aynı gün Rauf Denktaş ve arkadaş
larının dosyasının ikmali için 8 günlük mev-
kufiyet kararı verilmesini istemiş, bu ka
rar istihsal olunmuştur. Bu müddetin hita
mında mevkufiyet kararı 8 gün daha uzatıl
mıştır. Cemaatimiz avukatı bu kararlar Çar
şısında hukukî yönden itiraz haklarını mah
fuz tuttuğunu bildirmiştir. 

Rauf Denktaş'in tutuklanması olayı yukarı
da arz olunduğu veçhile Hükümetimizce 
siyasi çerçeve içinde mütalâa ve takibedil-
mektedir. Rauf Denktaş'ın Ada'ya avdeti si
yasi mülâzaüarla önlendiğine göre tutuklan
masının da siyasi bir mesele teşkil ede
ceği tabiîdir. Esasen tutuklanma keyfiyeti 
Ada'da mevcut siyasi gerginliğin daha da ar
tıracak niteliktedir. Biz işin bu vasfı üzerin-
do önemle durmaktayız ve gerginliğin bi
ran evvel izalesi hususunda yaptığımın siyasi 
teşebbüslere devam etmekteyiz. Mesele hailen 
milletlerarası siyasi plâtform içinde mütalâa 
edilen bir mahiyet iktisabetmiş olduğundan 
ve teşebbüsler devamlı ve kesif bir gurette yü
rütüldüğünden bu safhada konu hakkında 
daha fazla bilgi vermenin uygun düşmiyece-
ğini takdir buyuracağınızdan eminim. 

Değerli arkadaşlarımı, saygılarımla selâmlı-
yarak maruzatıma son veriyorum. (Alkışlar.) 

OĞUZDEMÎR TÜZÜN (Niğde) — Sayın 
Başkan, soru sorabilir miyiz? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Soru Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Soru sormak mümkün değil, 
efendim. 

4. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekü-
leri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup 
temsilcileriyle Başkanlığımda yapılan üçüncü 
toplantı sonunda Başkanlık Divanının teşkili ve 
görev yerlerinin paylaşılması hususunda grup
lar arasında mutabakat hâsıl olmuştur. Varılan 
mutabakat şöyledir : 

A. P. Başkandan ayrı olarak bir Başkanve-
kili, bir idare âmiri ve 4 kâtip üyelikle, 
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0. H. P. bir Başkanvekili bir idareci üye ve 
bir katip üyelikle, 
- Güven Partisi bir Başlkanvekilliğiyle, 

Y. T. P. bir idareci üyelikle, 
M. P. ile T. 1. P. nin de oranlan müsavi ol

ması bakımından, ikisinden birisinin bir kâtip 
üyelikle, temsili hususunda mutabakat hâsıl ol
muştur. Ancak bu mutabakata, Meclislerin bi
ran evvel çalışmaya başlaması ve Riyaset Diva
nının teşkili zarureti dolayısiyle iki parti grupu, 
şu ifade edeceğim görüşlerini mahfuz bulundur
mak kaydı ile iştirak etmişlerdir. 

Sayın A. P. Grupu, Anayasanın 84 ncü mad
desi ile münhasıran siyasi parti grupu olabilmiş 
partilerin Kiyaset Divanında temsili gerektiği 
fikri ile oranların tesbitinde de siyasi parti gru
pu teşîkil edenlerin yekûnunun nisbetinin esas 
tutulması lâzımgeldiği kanaatini mahfuz bulun
durmaktadır. 

Sayın T. t P. temsilcisi de Riyaset Divanın
da behemahal her grupun temsil edilmesi lâzım
geldiği hususundaki görüşünü mahfuz bulun
durmaktadır ve bu görüşüne uygun olarak da 
kendisine düşmesi muhtemel bir kâtip üyelikten 
sarfınazar etmiştir. 

Şimdi bu varılan mutabakatı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buna göre, Başkanlığımıza tezkereyle, biraz 
evvel ifade ettiğim hususlarda namzetliklerini 
bütün parti grupları bildirmiştir. Yalnız M. P. 
Grupu adına tezkereyle değil, fakat şifahen kâ
tip üyelik için... 

10 . 1 1 . 1967 O : 1 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, tezkere de gönderildi, belki elinize geçme
miştir. 

BAŞKAN — Evet, şifahen de Sayın Mustafa 
Alkalın'ın kâtip üyelik için namzet gösterildiği 
bildirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; basılıp dağıtılmış 
olan namzet listesinin sonundaki ( T. 1. P.) 
yazılı kısımda T. 1. P. namzetliğinden vazgeçtiği 
için boş bırakılmıştır. Biraz sonra seçime geçe
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu seçimde filhaki
ka Tüzüğümüzde evvelâ Başkanvekilleri, onu 
takiben Kâtip Üyelikler ve sonra İdareci Üye
liklerin seçileceği yazılıdır. Fakat zaman kay
betmemek için, üç ayrı kutu halinde bu seçim
lerin müştereken yapılması hususunu tasvibini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seçimlere geçmeden evvel yine grup yöne
ticileri ile Başkanlığımda yapılmış toplantıda, 
komisyonlarda bu sene, Meclisinize niyabeten 
vazife alacalk üyelerin adedi ve keza her grupa 
düşen üye adedleri hususunda da mutabakata 
vanlmiş ve bir liste hazırlanmıştır. Listede adı 
geçen komisyonlardan; Dilekçe Komisyonu, 
Bütçe Plân Karma Komisyonu ve Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunda, hizala
rında gösterilen aded sadece milletvekili olarak 
bu komisyonlara katılacakların adedini ifade 
etmektedir. Şimdi bu listeyi de okutup tasvibi
nize sunacağız. 

_ 81— 
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Komisyonun Adı 

Dilekçe Karma 
Sayıştay 
Meclis Hes. Inc. 
Kitaplık Karma 
Anayasa 
Bütçe, Plân 
Adalet 
Çalışma 
İçişleri 
Gümrük ve Tekel 
Dışişleri 
Sanayi 
Millî Eğitim 
Maliye 
Millî Savunma 
Ulaştırma 
Bayındırlık 
Sağlık ve S. Y. 
Ticaret 
Tarım 
Kamu ik. Teş. Karma 
İmar 
Turizm ve Tanıtma 
Köy işleri 

Üye 
Adedi 

18 
20 
10 
4 

25 
35 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
35 
20 
25 
25 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 25 

A. P. 

10 
11 
6 
2 

14 
21 
14 
14 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
11 
11 
11 
14 
19 
11 
14 
14 
14 

C. H. 

4 
4 
2 
1 
5 
7 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
8 
4 
5 
5 
5 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu lis
telerde adı vasılı îmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Köy İşleriyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
komisyonu tüzükten sonra tevekkül eden ba
kanlıklara mütenazır olarak yeniden kurul
maktadır. Bu listeyi de tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu listede gruplara düşen ve alâkalı komis
yonlarla ilgili namzetlikler için grup temsilci
leri önümüzdeki Çarşamba günü adaylarını ve
rebileceklerini ifade etmişler, basılıp dağıtılması 
için de bir güne ihtiyacolması dolayısiyle ko
misyon seçimleri önümüzdeki Cuma günü ya
pılabilecektir. 

Bu arada listede ifade edildiği gibi, Bağım
sızlar için 24 üyelik ayrılmıştır. Her bağımsız 
aday istediği komisyona namzetliğini koyabile
cektir. Ve Heyeti Umumiye hangisini seçerse o 
aday o komisyonun üyesi olacaktır. 

Tasnif heyeti için ad çekiyoruz : Sayın Kev-

G. P. M. P. T. t. P. Y. T. P. Bağımsız 

1 1 
1 1 
1 1 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
1 1 
2 1 
2 1 
2 1 

ni Nedimoğlu? Burada. Sayın Bekir Tünay? 
Yok. Sayın Mehmet Ali Arsan? Yok. Sayın Meh
met Yüceler? Yok. Sayın Mehmet Ateşoğlu? 
Burada. Sayın İsmail Hakkı Akdoğan? Yok. 
Sayın Fehmi Cumalıoğlu? Yok. Sayın Sadun 
Aren? Yok. Sayın Şevket Bohça? Burada. 

Sayın Şevket Bohça, Sayın Kevni Nedimoğlu, 
Sayın Mehmet Ateşoğlu Tasnif Komisyonuna 
seçilmişlerdir. Üç seçimin tasnifini aynı tasnif 
komisyonu yapacaktır, müşterek oylama karan 
almış bulunuyoruz. 

Şimdi oylamaya hangi ilden başlanacağını 
tesbit için kur'a çekiyoruz: Zonguldak. Zongul
dak'tan başlıyoruz. 

Başkanlık kürsüsüne göre birinci kutu Baş-
kanvekillikleri için, ikinci kutu idareci üyelik
ler için, üçüncü kutu kâtip üyelikler için ayrıl
mıştır. Oylamaya başlıyoruz. 

(Zonguldak Milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaş
lanmız lütfen oylarını kullansınlar. 

Başka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kutuları 
kaldırınız. 

(Oylama ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif sonuçlarını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Baskanvekilleri için yapılan 

seçime (270) üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Elâzım Kayseri 

Kenvi Nedimoğlu Mehmet Ateşoğlu 
Üye 

Kastamonu 
Şevket Bohça 

Nurettin Ok : 259 
îsmail Arar : 252 
Atıf Şohoğlu : 240 
Boş 1 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok, Sayın îs
mail Arar ve Sayın Atıf Şohoğlu arkadaşlarımız 
Başkanvekilliklerine seçilmişlerdir. Kendileri
ni tebrik ederim. (Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi idareci Üyeleri için yapılan 

seçime (270) üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
lan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye üye 
Elâzığ Kayseri 

Kevni Nedimoğlu Mehmet Ateşoğlu 
üye 

Kastamonu 
Şevket Bohça 

Muslib. Görentaş 267 
İzzet Oktay : 262 
Celâl Sungur : 222 

BAŞKAN — Sayın Muslih Görentaş, Sayın 
İzzet Oktay, Sayın Celâl Sungur arkadaşlanmız 

da İdareci Üyeliklere seçilmişlerdir. Kendilerini 
tebrik ederim. (Alkışlar) 

Yüksek Başka'nlığa 
Millet Meclisi Divan Kâtiplikleri için yapılan 

seçime (271) üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri yazık üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üyo Üye 

Elâzığ Kayseri 
Kevni Nedimoğlu Mehmet Ateşoğlu 

Üye 
Kastamonu 

Şevket Bohça 

Badrettin Karaerkek 
Tevfik Koraltan 
Kenan Aral 
Fuat Avcı 
Fethi Alacalı 
Mustafa Akalın 
Müteferrik 
îptal 

266 
263 
263 
262 
251 
246 

7 
1 

BAŞKAN — Sayın Bedrettin Karaerkek, Sa
yın Tevfik Koraltan, Sayın Kenan Aral, Sayın 
Fuat Avcı, Sayın Fethi Alacak ve Saym Musta
fa Akalın da Riyaset Divanı Kâtip üyeliklerine 
seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ederim. (Al
kışlar) 

Saym Nurettin Ok, buyurun efendim. 
NURETTİN OK (Çankm) — Muhterem mil

letvekilleri, değerli arkadaşlanm: 
Yüksek Heyetinizin kıymetli oylan ile bu yıl 

için de Başkanlık Divamndaki görevimizi ifa 
etmek üzere seçilmiş bulunmaktayız. 

Arkadaşlanm adına sizlere en kalbî teşekkür
lerimi sunarım. 

Sizlerin adına içtüzükten almış olduğu yet
kiye istinaden görev ifa edecek olan arkadaşla
rımız, şüphesiz, her şeyden önce, İçtüzük hü
kümlerine bağlı kalmak ve onun yanı başında 
objektif hukuk kurallarına riayet etmek göre
vini hiçbir zaman alallanndan çıkarmıyacaklar-
dır. Millet temsilcilerinin millete hizmet için bu
lundukları bu salonda gerek kanun yapmak 
fonksiyonu içinde ve gerekse murakabe fonksi
yonu içinde içtüzük hükümleri muvacehesinde 
arkadaşlanmız yetkilerini kullanırken Başkan
lık Divanları gerekli hassasiyeti gösterecekler
dir. 
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Arkadaşlarımızdan da Başkanlık Divanları

na, kendileri tarafından seçilmiş bulundukları
na göre, gerekli saygıyı göstermeleri ve İçtü
zük hükümlerinin nizamlamış olduğu usuller dı
şında bir bühtan ve taanda bulunmamalarını ri
ca ederim. 

Milletten almış olduğumuz itimat, yeni bir 
itimat kademesinde sizlerin kıymetli oylarınızla 
değerlenmiştir. 

Hepinize arkadaşlarını adına şükranlarımı 
arz ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birle
şim başında ifade ettiğim gibi, komisyon üye

liklerine seçilecek namzetleri grup idarecileri 
ancak Çarşamba günü hazırlanabileceklerini ifa
de etmişlerdir. Listenin basılabilmesi için de bir 
güne ihtiyaç vardır. Bu sebeple komisyon se
çimleri için 17 Kasım Cuma gününe kadar ara 
verilmesi iktiza etmektedir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz karar gereğince 17 Kasım 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,17 
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