O. Senatosu

B : 93

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 'müştereken almış oldukları 25
Temmuz 1066 gün ve 40 sayılı Karar ilişik ola
rak sunulmuştur. Tasviplerinize arz olunur.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
İbrahim Şevki Atasağun
Müşterek Başkanlık Divanı kararı
Sayı : 40
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanlarının 26 . 7 . 1966 tarihli müş
terek toplantısında:
Türk - Avusturya Parlâmentolararası Dost

28 . 7 . 1966

O : 1

luk Grupu kurulmasiyle ilgili muhtelif teşek
küllerden, tariben daha mukaddem bir teşeb
büs olmaları itibariyle, Adana Milletvekili Sa
yın Kasım Gül ek ve Elâzığ Milletvekili Sayın
Önıer Eken tarafından ayrı ayrı yapılıp, bilâhara bire ifrağ edilmiş olan teşebbüsün esas
alınarak, böyle bir grupun 'kurulmasının uygun
olacağı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı
mütalâasının Genel kurulların tasvibine sunul
ması karar altına alınmıştır.
BAŞKAN — Müşterek Divanın almış oldu
ğu kararı tasviplerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
2. — Devlet Bakanı Cihat Bilgehan; Antalya
Üyesi Mehmet Pırıltı'nın bahis konusu
ettiği
Başbakanın beyanlarını tavzih ve endişe edile
cek bir halin bulunmadığını açıklıyan demeci.
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Mehmet Pırıltı'nın gündem dışı konuşma
sına ıkısaca cevap vermek için Hükümet adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN
(Belıkesir Milletvekili) — Sayın senatörler, de
ğerli arkadaşlarımız Sayın Mehmet Pırıltı Sa

yın Başbakanın 21 . 7 . 1966 tarhili gazete
lerde çıkan beyanatlarına değindiler. Elbette
Tapulama Kanunu çiftçinin topraklandırılması
ile ilgili bir kanun değildir. Bundan murat, Ta
pulama Kanununun tatbikatı sırasında Hazine
ye ait arazilerin teshirinden ibarettir. Diğer
taraftan, halen kiracı durumunda bulunanların
toprak sahibi olması, bizatihi hâlen kiracı sı
fatı ile bulunanlara böyle bir toprak hakkının
verileceği mânasında değil, ama kira ile Hazine
arazisini bugün kullanmakta olan insanların top
rak sahibi yapılması kastını ortaya koymaktadır.
Bu şekilde tavzih ederim.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Bâzı suç. ve cezaların affı hakkındaki
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet
Senatosu
Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet
Meclisi
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223;
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816)

(D
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Sainı Sarıgöllü'nün bir önergesi vardır. Bunu
okutarak oylarınıza arz edeceğim.
(1) 816 S. sayılı basmayazı tutanağın
nundadır.

so-

Yüksek Başkanlığa
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 816
sıra sayılı kanun tasarısı tab edilip sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır.
Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, bütün
işlere takdimcn öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı
Aydın
Osman Saim Sarı-göllü
BAŞKAN — Efendim, bu 816 sıra sayılı ta
sarının gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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