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rUTANAK ÖZETÎ İ. — GEÇEN 1 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv; Antalya 
ve civarında vuknbulan âfet dolayısiyle felâket 
mahalline bir heyet gönderilmesi ve muhtaç 
zürraa yardım yapılması, 

Giresun Milletvekili Naim Tirali; Ankara 
Gazeteciler Cemiyetinin öncülüğü ile Mecliste 
futbol takımları kurulduğu yolunda neşriyat 
yapan bâzı gazeteler hakkında Başkanlık Di
vanınca bu gibi hafifliklerin önlenmesi ve gere
ken tedbirin alınması yolunda gündem dışı de
meçte bulundular. 

Adana Milletvekili Kasım Gülek; Avrupa 
Konseyine iştirak edip yurda dönerken Yugos
lavya'da bir trafik kazasında vefat eden Aydın 
Milletvekili Mehmet Yavaş hakkında Heyetin 
teessürlerini bildiren demeçte bulundu. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince, kurula asıl üyelik için beşinci turda 
yapılan seçim sonucunda 240 oyla Zeki Evir
gen'in seçildiği Başkanlıkça bildirildi. 

Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonuna 
bir partiden-maada diğer partilerden aday isim
leri verilmediğinden seçim gelecek birleşime 
kaldı. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
nunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu idare Âmiri Mehmet Ünaldı 
ve Nihat Pasinli'nm, Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu teklifinin birleştirilerek gündeme 
alındığına ve müzakerelerin devam etmekte ol
duğuna dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Sözlü sorular 

1. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
sözlü sora önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/422) 

Çorum Milletvekili Faruk Küreli 'irin, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesindeki altı aylık 
müddeti geçirenlere yeniden bir yıl müddet ve
rilmesi hakkında kanun teklifinin geriverilme-
sine dair önergesi okundu ve teklifin geriveri-
leceği bildirildi. 

Açık oya sunulan; 
İ 958 bütçe yılı, 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1957, 1958, 1959, 
Orman Genel Müdürlüğü 1955, 1956, 1957, 

.1958, 1959, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1958 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarıları ve 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin 
parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 Eylül. 1957 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarılarının kabul edildiği Başkanlıkça bildi
rildi. 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporunun tümü üzerin
de bir süre görüşüldükten sonra maddelere ge
çildi. 

3 . 10 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili istanbul 

Ömer Zekâi Dorman Ferruh Bozoeyli 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

Yazılı sorular 
1. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 

Hükümet programında va'dedilen mahallî seçim
lerin bugüne kadar yapılmaması sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/190) 

SORULAR 
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2 . — GELEN KÂĞITLAR 

7. — Ankara Milletvekili Mehdi Mıhcıoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/388) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

8. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/389) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Tasarılar 
1. — «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyet

leri umumi anlaşmasına ek üçüncü protokol» un 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (3/301) (Dış
işleri ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması ve Hesap Uzmanları Kurulu ku
rulmasına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/302) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle 
ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısı (1/303) (Sanayi, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

4. — Milletlerarası çalışma teşkilâtının sta
tüsünde yapılan değişikliğin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/304) 
(Dışişleri ve Çalışma komisyonlarına) 

Teklif 
5. —. İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 

arkadaşının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra gö
revlerinden uzaklaştırılan memurlar hakkında 
kanun teklifi (2/309) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Tezkereler 
6. — Ankara Milletvekili Mehdi Mıhcıoğlu'-

nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/387) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

9. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/390) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

10. — Sakarya Milletvekili Nuri Bay ar'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/391) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

11. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/392) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 
12. — Ankara Üniversitesinin 1956 bütçe yılı 

kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresijyle 
Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı Kesinheaap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/106), 1/51) (Gündeme) (S. Sayısı : 277) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1962] 



B I R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Edirne milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başbakan İsmet İnönü'nün, Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven'in 2 Ekim 1962 Sah günü Ankara'
da vukubulan nümayiş ve olaylar hakkındaki de
mecine cevabı. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Gündem 
dışı konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında 1. 
MUHlDDÎN GÜVEN (Devamla) — Dünkü 

hâdiseler hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. MECLİSİ GRUPU ADINA MUHlDDÎN 

GÜVEN (istanbul) — T. B. M. Meclisinin sayın 
milletvekilleri, 

Sizler, büyük ve felâketli görevlerden sonra 
Türk milletinin yani bir Anayasa ve yeni bir Se
çim Kanununa dayanarak vücuda getirdiği bu 
Mecliste bugün çok çetin bir mesele ile karşı 
karşıya gelmiş bulunuyorsunuz. Sizlerden çözüm 
bekliyen bu çetin mesele - ilk bakışta - son 24 sa
atin olayları gibi görünürse de hakikatta daha 
derinlerdedir. Bu itibarla Türk milletinin tek ve 
en yüksek dayanağı olan Yüksek Meclisin ve 
bilhassa onun sayın üyelerinin bu meseleyi men
subu bulundukları partileri ve parti düşüncele
rini bir tarafa iterek hep birlikte çözmeye çalış
maları tarihî bir vazife haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Bu mesele nedir arkadaşlar ? Bu mesele Türk 
milletinin bir asırdan beri kurmaya çalıştığı ve 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

hakiki demokrasi demek olan hür basınlı ve çok 
partili rejimli ve onun dayanağı olan Anayasa 
ile bir hukuk devleti için gerekli müesseseleri 
kurabilmek ve yaşatmak davasıdır. . 

Hakikat bu iken ve bilhassa milletçe çekilmiş 
ağır ıstıraplardan sonra halen hangi noktaya va
sıl olduğumuzu bilmeliyiz. 

Huzurunuza çıkmaya bizi mecbur eden hâdi
selerin hikayecisi olmamak için elbette ki, pek 
çok şeyler feda ederdik. Bugün bütün vatandaş
lar gazetelerini büyük bir teessür içinde okuyor
lar. Dünkü ve geceki olayların hâzin tafsilâtı, 
temayül ve istikameti ne olursa olsun bütün Türk 
basınında, kelimeden hançerler haline gelmiş ve 
âdeta Türk demokrasi dâvasının bağrına tevcih 
edilmiştir. 

Dünyanın her tarafında gençliğin veya top
lumun heyecanlı hareketleri görülebilir. Şu veya 
bu şekilde her hangi bir fikrin veya zümrenin 
aleyhine nümayişler tertibetmek ihtiyacı duyu
labilir. Fakat hiçbir hukuk devletinde mesken 
masuniyetine, can ve mal emniyetine ağır teca
vüzlerde bulunulduğu asla ve asla görülemez. 

Hepinizin gazetelerde okuduğu, belkide gece 
bizzat izlemek imkânını bulduğu hâdiseleri taf
sildi arz ederek huzurunuzu işgal etmek niye
tinde değiliz. Sadece bu hâdisenin birkaç nokta
sını yüksek ıttılaınıza arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mecmuu 5 kişiden ibaret olan bir grupun el

lerinde Başvekili istifaya davet öden dövizlerle 
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M. Meclisi B : 124 
yol ortasında belirmesi gibi tuhaf bir mukadde
me ile başlıyan bu hâdise karşılaştığı ilk muka
vemetle erimiş, yok olmuş ve 5 kişilik nümayiş
çiler Atatürk Bulvarındaki Millî Piyango Bayi
liğine çekilmişlerdir. 

İşte bu garip başlangıcı takibendir ki, tema
yül ve istikametlerini saatlerce ilân ve izhardan 
çekinmiyen esas nümayişçiler hakikatta asıl he
defleri olmak icabedcn bu adamların bir vitrin 
camının arkasından rahatla seyretmek sükûne
tini gösteren bu topluluk her nedense muhafaza 
ve müdafaası pek kolay olan matbaa ve parti 
binaları karşısında aynı sükûneti muhafaza et
memiş tehevvüre kapılarak hâdiselere seyirci 
kalan zabıta kuvvetlerinin gözü önünde bâzı 
gazetelerin bürolarını tahribeylemek ve bu ara
da bununla da yetinmiyerek gösterilen müsama
hanın verdiği cüretle Parlâmentoya büyük ço
ğunlukla gelmiş bir siyasi partinin il ve genel 
merkez binalarını huzurunuza da tafsil eden hi
cap duyduğum bir tarz ve şiddetle harabetmek 
i mkânmı bulmuşl a rdır. 

Demokrasi ile bir münasebeti bulunmıyan bu 
hâdisenin aşırı bir nümayişi de geçerek bir anar
şi halini aldığı açık bir gerçektir. Bu yollarla 
hislerini veya hiddetlerini teskin ihtiyacı vatan
daşlar arasında bir kere itiyat haline gelirse bu 
halin vehameti hukuk dışı kalan iptidai Devlet 
ve cemiyetler için bile büyük tehlikeler tevlid-
edebilir. O bakımdan karşısında bulunduğumuz 
mesele ne bir vilâyetin emniyet kuvvetleri mese
lesi, ne bir İçişleri Bakanlığının zafiyeti, ne bir 
Hükümet tutumunun yanlışlığı ölçüsü içinde 
kalmamakta, Türk milletinin ve Devletinin rejim 
dâvasını tehdit etmektedir. 

Bu itibarla mesele birinci derecede bir Hü
kümet meselesi ve daha geniş mânası ile Türk 
milletinin yegâne varlığı olan T. B. M. Meclisi
nin ana meselesi ve bekası meselesidir. Bu iti
barla hangi partiden olursa bu Anayasa dışı 
davranışları Büyük Meclisin de tasvibetmiyeceği 
aşikârdır. Bu tarzda atılan her taş milletin bü
tün fertlerine, temel haklarına ve hürriyetlerine 
yapılan bir taarruzdur. Böylece biz Adalet Par
tisi olarak meseleyi partilerüstü bir dâva halinde 
huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Yüksek Meclisin hayatımıza derinliğine tesir 
eden bu hâdiseyi gerektiği hassasiyet ve ehem
miyetle karşılıyaçağından emin olarak saygıla-
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rımızla huzurunuzdan ayrılırım. (Soldan ve sağ
dan alkışlar) 

SUPHİ BAYKAM — Grup adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS GRU-
PU ADINA SUPHİ BAYKAM (Adana) — Çok 
muhterem arkadaşlar; biraz evvel Adalet Parti
si Grubu adına konuşan arkadaşımız, dün cere
yan etmiş olan bir olay etrafında partileri adına 
görüşlerini açıklamış bulunuyor.* 

Şüphe yok ki, hepimizi ve bütün Türk mil
letini ilgilendiren bir olayın nedenleri üzerinde 
hepimiz hassas bulunuyoruz. Ve fikirlerimizi 
söylemek ihtiyacındayız. 

Hemen arz edeyim 'ki, böyle çok ciddî bir 
meselenin sonuçlarını iyiye göitürebilm'elk ve ger
çekten milletin hayrına iyi bir istikameitte de
ğerlendirebilmek; için te'şlhisfte dikkatli davran
mak ve hâdisenin ilâcını ona göre seçmek; lâ
zımdır. Eğer meseleyi sadece dün başlamış ve 
gece igeç vakitlere kadar devam etmiş olan 
müniferı't bir olay olarak alırsak, o zaman Mu-
hiddin Güven arkadaşımın biraz evvel buradaki 
fikirlerini, normal bir cemiyet nizamı içinde, 
«'belki» kelimesi ile karşılamak •mümkündür. 
Ancalk; bu hâdise dün başlamamış ve pek muh
temeldir ki dün istediği neticeye varmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarımı, bilhassa dünkü hâ
disenin gerçek sebepleri üzerine eğilmemiz lâ
zımdır. Demdkratik nizam içerisinde topluluk
lar fikir hürriyetine sahiptirler. Anayasa niza
mı içinde müesseseler mühimi olaylar karşısın
da düşüncelerini ifade c'derler. Bunların yolla
rı vardır. Makaleler yazılır, toplantılar terltib-
edilir. Demokraltik nizamı içinde 'nümayişler ya
pılır ama Ibunlar id ün vardığı noktaya vurma
ması şüphe yoktur ki hepimizin müşterek te
mennimiz ve üzerimde hassasiyetle durmamız 
gereken bir konudur. 

•Çoik muhterem arkadaşlarım, sayın arkada
şımın notlarından Ibu hâdiseyi büyük bir mem
nuniyetle kaydetmiş bulunuyorum: «Bu (hâdise 
sion 124 saaitin olayları değildir, sebepleri derin
dir» dediler. Ha'küki demtokrasiye yıllardan be
ri hasret çeken, (bunu bütün müesseseleriyle 
kurmak için bütün imkânlarını seferber eden 
Türk Milleti, elbotteki medenî 'memleketlerim 
benimsediği .'ve ıkalbul ettiği seviyeye göre .olan 
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M. Meclisi B : 124 
demokratik mizamı istemektedir ve o 'buna lâ- I 
yıktır. Aneaik arkadaşlarını gazeteleri şahid-
olarak gösterdiler ve bu gazetelerin de ifade 
ettiği tarzda, hâdisenin ne kadar müessif, ne 
(kadar üzücü olduğunu ifade ettiler. Ve nihayet 
ifade ettiler ki, karşı karşıya bulunduğumuz 
mesele Türk Milletinin beka davasıdır. Rejini 
dâJvasıdır, Büyük ıMillet Meclisinin ana dâva-
sıldır. Gerçekten ankadaşlarıım, bu hususta mut
lak iştirak halinde (bulunuyoruz. Türkiye'de 
bugün rejimin karşı karşıya (bulunduğu mesele, 
gerçekten 'bu kadar ciddidir. 

Arkadaşlarım, ıeğer biz meseleye doğru teş
his koyarsak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyeleri olarak elbette müşterek anlayışla Ana
yasanın (hedefine uygun olarak neticeye ulaş
mak gücüne sahibolacağız, Türk Milleti ve onun 
temsiLcileri bulgun bu iktidardadır arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Mulhterem arkadaşlarımın, beni sükunetle 
dinleyeceklerinden eminim. 'Kimseye hususi bir 
tarizde bulunmak işitemiyorum. «'Hâdisenin ger
çekten yakın ve u'za'k (sebepleri vardır» dedim. 
Yakın sebepleri üzerinde durmadan önce, bu
nun dalha ıgeçm'iışe ait sebeplerini huzurunuzda 
teşrih edersek, bulduğumuz çareler dalha. mü
essir olacaktır. 

Muhterem larkada/Ş'larım; Türkiye demokra
si iie idare ediliyîar. Türkiye'de bir Anayasa 
nizamı mevcuttur. Türkiye'de bir hukuk Dev
leti mevcuttur ve hep beraber 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyeleri, senatör ve milletve
killeri lOİarak bu nizam içerisinde, burada mil
let adına vazife görüyoruz. 

Eğer bu memlekette her hangi ıbir yönden 
Anayasa nizamına gölge düşürecek Ibu hukuk 
Devlet nizamını sarsacak 'her hangi (bir hareket 
veya cereyan solursa 've biz ide (bunlar üzerimde 
hassas davranmaz, düşünmezsek, gerçekten va
zifelerimizi yapmamış (oluruz. 

Şimdi sizlere burada bunlardan sadece bir
kaç 'örnek vereceğim. 

Dünkü (hâdisenin temelinde yatan sebepler 
hakkında şimdiye kadar dikkatimiz <çekiitmedi 
diyemeyiz. Tebliğ ve konuşmalarla gerek Hükü
met ve gerekse Millet Meclisinin Sayın üyeleri 
(bunlar -üzerinde durmuşlardır. Misallerle du
rum da'ha iyi aydınlanacaktır. 

Arkadaşlarım, sizlere teferruatiyle söyleme- | 
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ye lüzum yoktur lama, Anayasa nizamının meş
ruluğu ibir vakıadır ki 27 Mayıstan geçer. 27 
Mayıs nizamına saygı ve bunun bütün hedef
lerini benimsemek hepimizin vazifesidir. Elğer, 
burada milletvekili olarak bulunuyorsak, 'grup
lar olarak, ımeelisler olarak buradaysak, 27 
Mayısın hukuki düzeniyle ve milletçe onayla
nan ıbir Anayasanın kabul edilişi neticesi bu
rada 'bulunmaktayız. Ve her halde bu hürriyet 
nizamına saygılı davranmaya mecburuz arka
daşlar. (Ortadan ve sağdan alkışlar) Şimdi «eğer 
bu .memlekette gazeteler kendilerine bir parti 
organü süsü 'verirlerse bunların sahipleri, baş
yazarları, çıkardıkları ve yürüttükleri bu ne
tice ile evleviyetle mükellef duruma girenler. 
Çünkü artık içendi fikirlerini, kendilerini tu
tanlardan öte bir millete mal edebilmek gay
reti sarf etmektedirler. Basın îbu büyük fonk
siyonunu görürken demek ki daha öte bir gayret 
sarf edecektir. Eğer ıbiz muhtelif 'vesilelerle it
tihaz ederek '27 Mayısın hedelflerini ve dolayı-
siyle onun getirdiği Anayasa nizamını 'halkın 
gözünden düşürecek istikamette hareket eder
sek •arkadaşlarım, işte o zaman bu rejimin, (bu 
Anayasa 'nizamının bekçileri olan insanlara dü
şen vazifeyi yapmadığımız gibi, vatandaşı da 
meşru müdafaa mevkiine doğru itmiş oluruz 
arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, işte size üç tane gazete... Mi
salleri fazla vermiyeceğim. Veyahut da dört mi
sal arz edeyim. Sadece, bunları burada göstere
ceğim, («Gördük» sesleri) Gördüğünüzü biliyo
rum, ama, beni takviye etmesi bakımından 
ehemmiyeti vardır. 

Sahibi ve başyazarı Büyük Millet Meclisinin 
bir üyesi olan bir arkadaşımın gazetesi, 27 Ma
yıs Devriminin mahkûm ettiği bir zihniyetin ve 
bir devrin sonunda, yıldönümleri vesile ittihaz 
etmek suretiyle çıkardığı nüshalarında, başın
dan sonuna kadar, 27 Mayıs Devrimi ile, Yük
sek Adalet Divanının kararları ile mahkûm edi
lenleri birer mazlum olarak göstererek, bu mem
lekette Anayasa nizamı ile burada bulunan in
sanları müşkül durumda bırakacak bir neşri
yat yapabiliyor. («Adliye var» sesleri) 

Burada yine bir gazete aynı şekilde burada 
bulunan bir arkadaşın organı olarak her vesile 
ile ifade edilmekte ve aynı vesileyle nihayet bir 
devrin mahkûm ettiği insanı burada gördüğü
nüz gibi büyük ölçüde... (Soldan, gürültüler) 
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Müsaade ediniz arkadaşlar, bu şekilde ilân ede- i 
biliyor. Yine bir gazete aynı arkadaşın organı 
olarak burada aynı ölçüde tahriklerini devam 
ettirebilmiştir. Bir başka milletvekili arkadaşı
mın üzerinde durduğu bir gazete, yine bir devri 
yaratanlara, bizlere burada hürriyet nizamı içe
risinde yaşama hakkını kazandıran insanlara, 
«Ey Millî Birlikçi serkeşler!» diye hitabediyor 
ve «Ey hocalar, ey hâkimler kahrolun» diye fer
yatlarını devam ettiren beyanatları ' ortadadır 
ve bu nevi beyannameler Anadolu'da dağıtıl- I 
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım : Bu misalleri artı
rabilirim, bunları hepiniz bildiğiniz için üzerin
de durmıyacağım. Ama, bu memlekette bu şe
kilde yazılar yazılır, öte yandan bu çatı altında 
bulunan bâzı milletvekilleri Yüksek Adalet Di
vanının mahkûm ettiği insanlar için, «Bunların 
altından heykellerini Atatürk'ün heykelleri ya
nma diktireceğiz» derlerse; bu memlekette hu
zur kalır mı? Biz, eğer Türkiye'nin yarınını da
ha iyi yapmak için çırpman insanların Millî 
Birlik Üyelerinin her gün bir vesile ile karşısına 
çıkar ve «Bir gün elbette intikam alacağız» diye 
ilân edersek olur mu arkadaşlar? 

Nihayet arkadaşlar, bu noktaların hepsini 
-dile getirmek de mümkün ama ben bellibaşlı-
larma işaretle iktifa ediyorum. Değişik ifade
lerle tahribedici fikirleri ileri sürerek, İnönü'
yü hudut dışı etmekten tutunuz da daha acı 
neticelere kadar işi vardırırsak, hiç şüpheniz ol
masın ki muhterem arkadaşlarım, maşeri vic
dan bundan müteessir olur. Bu memlekette bu 
nizam uğruna, hep beraber hassas bulunuyor ve 
istikbale ümitle bakarak memlekete hizmet et
meye çalışıyoruz. Kendi kendimizi inkâr etme
dikçe, bu istikamette bir müşküle «evet» de
meye veya böyle bir müşkülü teşvik etmeye im- I 
kân yoktur. Size bir tanesini, hem de dünkü 
nümayişlerden sonra çıkmış olan bir gazeteyi, 
•gerçekten esefle ifade, edeyim, göstermeye mec
burum. 

Dün Yüksek Adalet Divanının müebbet hap
se, aslında ölüm cezasına mahkûm etmiş olduğu 
bir insan yurt dışına kaçarak : «Hürriyeti seç
tim, aile efradıma tazyik etmeyin.» şeklinde Son 
Havadis gazetesine beyanatta bulunuyor. Bu 
sözler büyük manşetlerle bu şekilde ilân ediliyor. I 

Bunlar bu kadarla da kalmıyor. Dün bu nü- | 
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mayisin yapıldığını ve yapılış tarzını gazeteler
de okudunuz. 

Mecliste, kongrelerde aylardan beri devam 
eden tahrikler dün istenmiyen ölçüde tezahür 
etmiş ve malûm nümayiş cereyan etmiştir. Bu 
nümayişi yapanları aynı organları (güruh) ve 
(ne idigü belirsiz kişiler) olarak vasıflandır
maktadırlar. Bu ithamı reddetmek mevkiinde
yiz. Nümayişe katılan üniversite gençliği, ta
rih boyunca yapılan yüzlerce gençlik mitingin
de olduğu gibi, kuvvetini Atatürk'çülükten ve le-
jime bağlılıktan almaktadır. Yalnız mitingin mak
sadı taşan tezahürleri şüphe yok ki onları da üz
müş olabilir. 

Sonunda bir yeni tahrik vesikası daha : «Mil
liyetçi gençler ve vatandaşlar, hürriyet yürü
yüşü tertipliyerek en menfur ve yüz kızartıcı 
tecavüzü tel'in edecektir.» diye büyük manşetler 
yapılıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, daha öteye gidiyoruz. 
Yine bugün çıkmış olan bir gazete (Yeni adı 
ile Adalet diye çıkıyor) yakalanan bir tahrikçi 
için; «Beni para ile tuttular, beni bırakınız.» 
demiş. Henüz hüviyeti tesbit edilmemiş olan 
bir şahsın iki sene evvelki Kızılay nümayişlerin
de paralı olarak vazife gördüğü tesbit edilmiş
tir.» diyecek kadar ileri gidiliyor. Yani iki se
ne önce Kızılay'da nümayiş yapmış olan genç
lerin para ile tutulmuş olduğunu 'söyliyebilmek-
tedir. Ve nihayet attığı manşette de, biraz ev
vel sözlerime başlarken söylediğim gibi - o bahse 
tekrar döneceğim - yekûnu birine göre 5 bin, bi
rine göre 8 bin olan aydın gençliği «güruh» di
ye, «ne idigü belirsiz gençler» diye tavsif ede
bilmektedir. Demek ki, mesele dün başlama
mış, dün bitmemiştir. Demek ki, mesele bir mem
leketin temel nizamı olan demokratik nizamın, 
yani korunması ile mükellef olduğumuz Anaya
sa nizamının temeline müteveccih ve aylardan 
beri devam eden, hakikaten tahripkâr tecavüz
lerin ifadesini bulacak kadar ağır şantajlarla 
dolu bir hal alınca sonunda, bardağı taşıran 
bir damla halinde Kızılay'da başlayıp tesirini 
devam ettirmiş, bildiğiniz neticeye varmıştır. 

Nedir bu son hâdisenin mahiyeti? Tahrikçi
leri adalet araştıracak, tahrikçiler kimlerse bulu
nacak ve ortaya çıkarılacaktır. Bunlara ayrıca 
temas etmek istemiyorum. 

Size şunu ifade etmek istiyorum : »Şimdi ken-
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di gazetelerinden, Yeni İstanbul gazetesinden 
okuyorum : 

Pankartlardan almışlar. «İsmet Paşa istila 
et.»1 «Açık rejim dedin, kapalı rejim getirdin. 
Hani acık rejim?» «Kumandanlarla gizli toplan
tı yapıyor, sen tahrik ediyorsun.» ve saire... 
Bunlar tesbit edildiği zaman, arkadaşlarım, 
bütün Türk Milleti aydınlanacak ve bunların 
menşei, tahrikçileri ortaya çıkacaktır. Ama, açık
ça Anayasanın emrettiği çerçeve içinde çalışan 
meşru bir iktidara karşı hâlâ, «Sen gizli olarak 
kumandanlarla görüşüyorsun, istifa et, sen tah
rikleri yapıyorsun, kapalı rejimdesin» diyebil
mektedirler. Bundan memleketin sabrı taşmış
tır. Birtakım idealist insanların, vatandaşlann 
da sabrı elbette bir noktada taşar ve hâdise bil
diğiniz neticeye varır. 

Şimdi, ben muhterem arkadaşlarımın vicdan
larına inanıyor ve kendilerinin hiraa evvel bu
rada söyledikleri gibi, demokratik nizama bağlı 
olduklarına asla şüphe etmek istemiyorum. 
Memleketin intizamı ve nizamı için çırpman 
dostlarımıza hitabctmek mevkiindeyim. Bu re
jimi hakikaten koruyacağız. Bu rejimi tehlike
lerden korumak cidden vazifemizdir. 

Bu memleketin, buna muhtacolduğuna ina
nıyorum. 

Arkadaşlar, 'bunun yolu vardır, müesseseleri 
vardır. Aylarca devam eden tahrikler, bu nevi 
şuursuz tertiplerle de birleşince elbette vatan
daşın sabrı taşar ve reaksiyonun sonu bizi de 
üzen kontrolü güç istikametler alır. Tertip, baş
ladığı yerde halkın tepkisi ile son bulmuş ve 
'boğulmuştur. Ama çok şükür artık memlekette 
bu nevi tahriklerin tutunamıyacağı 'bir demokra
tik Anayasa nizamı içinde 'bulunduğumuz ve 
bu memlekette meşru bir Hükümetin varlığına 
inanan insanlar kahir bir ekseriyette oldukları 
içindir ki tertip halkın reaksiyonu ile başladığı 
yerde durmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım: «Memlekette 
hür müesseseler vardır, herkes fikrini serbestçe 
söyler ama bunun yolu asla anarşi değildir.» 
dediler. Bunda kendileriyle beraberiz. Yalnız 
sokağa düşmüş gibi, gözlerini âdeta hususi mek
tup yazar şekilde Anayasanın gerçek prensiple
rine karşı olan ithamları hep beraber karşıla
mak ve mahkûm bulunduğumuz bu memleketin 
toprakları üzerinde yaşama zevkine ve şerefine 
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saygılı olmak için bütün güçlerimizi birleştir
meye mecburuz. 

öyleyse arkadaşlarım, dünkü olayların baş
langıcını geçmiş sebeplerde düşünebiliriz. Ama 
ondan daha mühim olarak dün bizzat Kızılay 
Meydanında halkın sağ duyusuna karşı koymak 
istiyenlerin tertipleri maşerî vicdanda reaksi
yon gösteren mevzii bir sebebe dayanıyor. Bu 
gazete tahribine kadar varmalı mı idi, Anayasa 
düzeni içinde yerini bulmuş bir partinin merke
zinin tahribine kadar gitmeli mi idi? Hiçbir ar
kadaşın bundan teessür duymamasına imkân 
yoktur. Meseleyi dar ölçüde, tek bir hâdise, 
diye alırsak, dün az tedbir almdı, çok tedbir 
alındı, diye basit bir nokta üzerinde durursak 
neticeyi iyi bir istikamete götürmek mümkün 
olmaz ve faydalı da olmaz. Hep beraber inançla 
savunmak mecburiyetinde olduğumuz prensip
ler vardır. Bunlardan bâzıları, mutlak olarak 
bizi beraberce harekete bağlamakta ve bir ara
ya getirmektedir. 

Hepimiz Atatürkçülüğün kuvveti halinde bir 
27 Mayıs Devrimine bağlı olduğumuzu her ve
silemle ispat etmek mevkiindeyiz, arkadaşlar. 
(Ortadan, sürekli alkışlar) 

Buna göre her hangi bir gazete, 27 Mayısın 
getirdiği fikirlerin temeline, şöyle veya böyle, 
açık veya gizli olarak tahrike müteveccih, tas-
vibedilmiyen yazılarını her gün bu şekilde ya
zarsa, hâlâ bunun sahibi de Anayasa düzenini 
korumakla mükellef olduğunu biraz evvelki gibi 
söylerse 'şahsan bana hüzün verir arkadaşlarım. 
Kendi partisinde bulunan arkadaşları da buna 
devam ederlerse ve bu arkadaşlar bu istikamet
te kendisini, en azından, savunma durumuna 
düşerlerse, ben, şahıs olarak, grup olarak ve 
millet olarak buna üzülürüm. 

İstirhamım şudur; biz bu memlekette açık 
ve berrak fikirlerin temsilcisi olacağız. Bu 
memlekette birçok mitingler olmuştur. Tâ Va
gonu mitinginden tutunuz, komünizm aleyhin
deki çeşitli tahriklere varıncaya kadar... Bunun 
ötesinde 27 Mayıs öncesinde zulme karşı dire
nen mitinglere varıncaya kadar birçok miting
ler olmuştur, ama o mitingler ciddî birtakım 
sebeplere dayanmıştır. Bunu görmeyip de dün
kü mitingi birtakım çapulcu veya komünistle
rin sırtına yıkmak gayreti hiçbir netice ver
mez. 
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Gene tarih bize gösteriyor, arkadaşlarım, 1 

bilelim ki, Atatürk gençliği bir pınar gibi, ne
silden nesle intikal ediyor. Bu hareketleri, bu 
nizamının, rejiminin bekçiliğini yaptığımız, 
içinde medeniyet savasında olduğumuz bu mem
lekette, bütün Türk gençliğinin asil emellerinin 
bir neticesi olarak, kabul ediyoruz. (Alkışlar) 
Biz onların bu memleketin fedakâr evlâtları 
olduğuna inanıyoruz. 

Bu nümayişlerin sebeplerine eğilmek gerek
tiğine elbette kaaniiz. 27 Mayıs öncelerinde 
saat 5,5 ta herkes yine Kızılay Meydanına çıka-
biliyordu. Ama o zaman bir Başbakanın istifa 
etmesi istenince, bulvarda kim varsa aynı şeyi 
söylüyordu. Bugün bulvara çıkıp aynı şeyi söy-
liyen kimseler, orada ' bulunan vatandaşların 
husumetinden âdeta güçlükle kurtulabiliyorlar. 
Arada büyük fark vardır, arkadaşlarım. (Orta
dan, alkışlar) I 

O halde arkadaşlarım, bütün bu meselelere 
hep beraber eğilecek, Anayasayı hep beraber 
koruyacağız. Hükümetin, tahrikleri ve ileri de
recedeki taşkınlıklara dikkatli olmasını isti-/ 
yoruz. 

Bundan bir süre önce C. H. Partisi Grupu 
bir tebliğ neşretaıiştir. Bu tebliğde, kanunla
rın keımalîylîe (tatbiki istenmiştir. C. H. Partisi 
her haliyle (bu memlekette gerçek hürriyetleriy
le bir rejimin varlığına inanmaktadır. Plânın
da bu memlekette bir Anayasa hükmü olduğu
na inanıyoruz. Onu gerçekleştirmek için çalışı
yoruz. Buna karşı (oltan, bir rejimin, elbette bu 
memlekete faydası olmaz. 

Bir an önce, Anayasa nizamını korumak hu
susunda hassas olduklarını söyliyen ve hizi 
memnun eden beyanları ile ımuhalif arkadaşla
rımız yeni bir anlayışa gelmişlerdir. Meclis 
içinde ve dışında beyanlarında ve kongrelerinde 
bu ruhtan ayrılmazlarsa ıinemnıın olacağız. 
Eğer dünkü nümayişler Meclis olaraik hepimi
zi bu noktada vuzuha getirmiş ve 27 Mayısla 
birlikte Anayasa nizamının korunması lüzumu
na inandırmışsa bu olayı bütün üzüntü verici 
neticeleriyle beraber, iyi bir başlangıcın müjde
cisi olarak karşılıyacağız. 

Hangi istikametten gelirse gelsin, bu Meclis 
hukuk devleti fikrinin (hürriyetin ve 27 Ma
yısın her türlü tecavüze karşı bekçiliğini yapa
caktır. I 
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Türk milleti demokrasiyle idare edilecektir. 

Ve bu rejimi kendi bünyesindeki kuvvetlerle 
koruyacaktır. C. H. P. Grupu olarak milletin 
bu gücüne inanıyoruz. Ve yarının daha (mutlu, 
olacağından şüphe etmiyoruz. (Alkışlar) 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, şaüısıma saıtaşıma varıdır, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay ile Uşak Mill'etlvekili Ahmet Tahtakıbç şahıs
ları adına söz istediler. Ancak her iki grupuıı 
verdiği izahatla hâdise kâfi derecede açıklan
mış bulunduğundan kendilerine söz vcrmiyece-
ğim. 

Şimdi grupları adına söz isitiyen Muhiddin 
Güven'e söz veriyorum. Buyurun. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA MUHİDDİN 
GÜVEN (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım ; 

Benden önce konuşan kıymetli arkadaşım 
Suphi Bayijvam'ı sabırla, sükûnetle dinledim. 
Biz »burada, rejime müteveccih bir harekete 
karşı, demlokratik bir Anayasanın teminatı 
altında olan bir imem'lekette, rejimden fertler 
ve müesseselere teveccüh etmiş kıymet unsur
larının Ikorunmaısı üzerine sayın Hükümetin 
eğilmesine işaret teltmek için süz istemiştik. Yıok-
sa hitabımız Meclisi teşkil elden partilerden şu 
veya bu parltiye müteveccih değildir. Büyük 
Meclisin şalhsiyeti mâneviyesiııde mündemiç 
olan büyük kuvvetin bu haksız tecavüze karşı 
ayaklanmasını talebetmiştik. Buna ait sebebi 
görüşmek eğer gündem konusu olursa elbette 
ki enine boyuna, o zaman müzakere mevzuu ola
caktır. (Sağdan soldan alıkışjlar) İşte o zaman 
ister 'müessese, ister şahıslar üzerine tevcih 
edilmek istenen şüpheler ve tereddütler varsa 
o müesseselerin sahipleri ve Milletvekilleri ge
reken müdafaalarını rahatlıkla yapmak imkâ
nını 'bulurlar. Onlaırın da diğer partiler için, 
diğer gazeteler için söyliyecek sözleri bulunabi
lir. Binaenaleyh buna ait (bir müzakere açıl
madan, bu hâdisenin münakaşa ve müşahedesi 
yapılır gibi bir halin içine girilmesini uısııle ay
kırı telâkki ediyoruz. Ve tekrar ediyoruz ki, 
ibiz grupumuz olarak. Adalet Partisi olaraik de
mokratik rejime bütün müesseseleriyle inanmış 
olarak huzunmuzdayız. Bunun müdafaasını Bü
yük Millet Meclisinin üzerine admasmı, birkaç 
gazeteye yapılan taarruzun bütün basına, hele 
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partimiz merkezlerine vâki ve hiçbir ölçü ile 
bağdaşaımıyacak feci tecavüz ve tahribatın, mad
di ve mânevi bütün partilere yapılmış olarak 
'kabul edilmesi lâzımgeMiğini ve Büyük Mecli
sin emrinde bulunan Hükümetin her meselede ol
duğundan daha fazla, bu meseleye ıbüyük has
sasiyetle eğilmesini, meskenlerin, maili arın, 
canların masuniyetinin müdafaa edilmesini en 
(tabiî hakkımız olarak talcbediyoruz. (Alkışlar) 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Ballksir) — Şah
ısıma ısataşmia var, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 

Muhterem, arkadaşlarım, demokratik mizam 
içinde idare 'edildiği zannedilen ve buma bazen 
safiyetle inanılan bir (memleket için hakikaten 
bir gün önce çıkan bir nümayişin medenlerıindem bi
risi olarak mensup olduğum gazetenin gösteril
mesi ve meselenin (biraz da tok taraflı olarak 
getirilmcsii üzerine şalhs'am mâruzâtta buluna-
ralk, tecavüz karşısında dakikalarınızı işgal ede
ceğim için (müsaadelerinizi istirham ederdim. 

Şimdiye kadar bilinen birçok talebe nüraa-
yişilerimdcn önce, bâzı talebe yurtlarını dolaş
makla mâruf ve herkesin hatırlıyabileceği bü
yük bir Talebe Birliği Başkanı (bulunduğu 'za
man, kendisinin Cumhuriyet Gazetesini tahrip 
içim bir tall'eibe kütlesini Cumhuriyet Gazetesi 
Idarehamesıimc sevk eden Suphi Beyim hâtıııala-
rını yâdederefc dinledik. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Evliyaoğlu lütfen mevzu-
un dışına çıkı mayın. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, daha evvel de söz aldığımız zaman bir
kaç vesilemle tekrar ettiğimiz gibi demokrasi 
ve 27 Mayıs sadece bir edebiyat değildir. 27 Ma
yısın da nedenleri vardır. 27 Mayısın nedenle
ri üzerinde düşünen 'arkadaşlarımız, daha hâtı
rası vicdanlarda tazeliğini kaybetmiyen Yassı-
ada duruşmalarının ve bu duruşmalardan (birisi
ne konu teşkil 'eden Demokrat îzımiır G azetesi-
nin tahribi vesilesiyle 'açılan ve resmî Hükümet 
makamlarımın, şahısların ve ımülki erkânın idam 
cezasiyle tecziyesi düşünülen dâvayı elbette ha-
tırlıyacaklardır. O zıaman bu gazetemin tahribi
ne yeltenişin nedenleri üzerinde durulmamış 
sadece mücerret bir gazetenin tahribi mevzu 
'dlaraık alınmıştır. 27 Mayııs'tan iftiharla bahse
den arkadaşlara hatırlatırım... (G. H. P. sırala-
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ı rından «Elbette iftiharla» sesleri) (Gürültüler) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Tasrih et sözünü, 
sen iftihar 'etmiyor musun? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü Baş
kan keser. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devaımla) — Ar
kadaşlar, dikkat ediyorum, ne zaman bu Ikürsü-
ye çıksam, Ibu Mecliste söz alsaim hep sabırsızdık 
gösteriyorsunuz. Bu nâçiz arkadaşınızı bu ka
dar şımartmayın. (C. II. P. sıralarımdan gülüş
meler) 27 Mayıs hâtıralarını zaman zaman si1-
lâMarın ateş noktasında 'bulunmuş bir arfcadaşı-
'fiız olanak, yaşadığımı ben. 'de ifade 'edeyim. 27 
Mayısta takbih olunan bir partinin neşriyat or
ganı olan gazetenin Yazı işleri Müdürü olarak 
(bulunduğum zaman, şimdi hepimizin sitayişle 
bahsettiği 27 Mayısı üniformalı inkılâpçılar; 
'bütün neşriyatlara ve bütün 'alternatife rağmen 
gazeteye karşı bugün yapıldığı gibi bir tecavüze 
asla liımkân vermediler. (Bravo sesleri, gürültü
ler) Nitekim, 27 Mayıs ihtilâlinden, sonra he
men ayın 29 unda hattâ gazetenin önünde ter
tiplemen bir nüm'ayiş yine inkılâpçılar tarafın
dan defedildi. (Bravo sesleri) Kaldı ki, '27 Ma
yıs (bir açık rejini de değildik 27 Mayıs İki Cum
huriyet >araismda bir intikal ve intibak rejimi
dir. Bugün, açık rejimde olduğumuzu ilân eden
ler o zaman onların gösterdiği toleransı, onların 
icrayı Hükümet ettiği memlekette aealba neden 
göstermemiştir? Bu nâçiz arkadaşınız da böyle 
'bir tecavüz hâdisesi dolayısiyilo huzurunuza gel
miştir. Arkadaşlar, eğer 'bugün huzurunuzda 
'bulunuyorsak bu, bugünkü Hükümet kuvvetle
rinin himayesi sayesinde değil, kemdi gayretle
rimiz neticesin dedir, ben Ibu suretle katledilım'ek-
ten kurtulmuş bir arkadaşınız olarak huzuru
nuzdayım. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçlbir yerinde fikre 
ve fikir organlarına karşı, hangi fikir ve ne fi
kir olursa, olsun, bu sekilide bir tecavüzün tas-
vilbcdildiği •görülmemiştir. Arkadaşlar, yine he
pinizin sitayişle bahsettiğiıniz 27 Mayısın fikri
yatını yapanlardan büyük âlim diye tanıtılan 
Hüseyin Naili Kübalı bu ihtilâlin nedenlerini 
hazırlarken, Hükümet ricalime şöyle sesleniyor
du : «Efendiler, bâzı sesler hoşunuza gitmiyemi-
lir, bâzı gazetelerin yazdığı hoşunuza gitmiye-
bilir; işte demokrasi, her kafadan bir ses çıkma
sı ve her kafadan- çıkan sese tahammül edilmesi
dir.» 
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yışler vakit vakit, »artan - eksilen 'dalgalarla 
muhtelif istikametlere akmış; bu arada Hükü
met aleyhinde bulundukları Ibilinen gazetelere 
ve Büyük Mecliste 'başlıca muhalefeti temsil 
eden Adalet Partisinin Merkezine tecavüz edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejim
de Hükümetin şerefi ve ilk vazifesi, (muhalefet
te bulunan partinin Iher türlü emniyetini temin 
etmektir. (Sürekli -alkışlar) Bu beyanımdan 
sonra, Mecliste muhalefette bulunan arkadaş
larımın, Ibu hâdisede Adalet Partisinin uğradığı 
tecavüzlerden şahsan ve Hükümet adına duy
duğumuz derin teessürü samimiyetle anlıyacak-
larmı ümidederim. ((Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, ben de arkadaşların yaptığı gi
bi, birçok gazeteleri buraya getirebilir, ben de 
günilerdeın bari A. P. yi tahrik eden yazıları bu
raya serebilirim. (Gürültüler) Eğer bunu yap
mıyorsam terbiyemin müsait olmadığındandır. 
(A. P. sıralarından, bravo Sesleri1, alkışlar) 

Arkadaşlar, bugün gazetemizin tiraj yekû
nunun, bize karşı olanların tirajını çjoik geçti
ğini, Beynelmilel Basın Enstitüsünün yaptığı 
bir anketten de anlaşılacağı üzere hakiki basını 
temsil etmekte 'olduğumuzu sizlere hatırlatırım. 

Memlekette şu günlerde, n'e derece demok
ratik bir zihniyet içinde bulunduğumuıza ge
lince : 

Bunu, (bizim ve mensubu bulunduğumuz par
tili arkadaşların izahına lüzum yok. Bizzat Av
rupa çemberini geçerek gelenler, bizde demok
rasi (bulunduğu hususunu gülümsiyerek karşıla
dıklarını söylüyorlar. (Gürültüler). 

Arkadaşlar, bize hücum hedefini teşkil eden 
konuda bir .gazetenin nâçiz sahibi ve milletve
kili olarak ifade edeyim ki, Sayın Alican'ın 
defaatle söylediği bâtılı mânada bir demokrasi 
anlayışı dışında bir anlayışa sahiip değiliz. Bu 
sebepledir ki, sitayişle bahsedilen nümayişler 
hakkında Batıdan ıgelecek seslere şimdiden ku
lak vermenizi rilca ederim. (Soldan, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar, dün, 2 Ekim ıgünü An
kara'da nümayişler olmuş ve bu nümayişler 
neticesinde esef verici hâdiseler vukubulmuş-
tur. Nümayişlere evVelâ Hükümet aleyhinde 
yaftalarla bir hareket yapmak istiyen mahdut 
insanlar tarafından başlanılmıştır. Bunların ne 
maksatla harekete kalktıkları ve ne tertip için
de bulundukları henüz anlaşılamamıştır. Tah
kikat devam ediyor. Mesele, tahkik safhasından 
adalete intikal edecektir. Sebeplerinin ve mahi
yetinin yakında anlaşılacağına üimidediyoruz. 

Bu nümayiş teşebbüsü karşısında derhal bir 
tepki olmuş; kendiliğimden bir halk hareketi 
halinde, bu nümayişi önlemek için mukabil ha
reket yapılmıştır. Galeyan içinde ilk nümayiş
çilerin hayatlarının tehlikeye girdiği ıgörülmüş. 
İlk nümayişçiler dükkânlara iltica etmişler, 
halk kapıda bekİiyormuş, polis yetişmiş ve bun
ların hayatlarını kurtarmış ve sonra 'onları Em
niyete nakletmiştir. Bundan ısoınra, yeni niüma-

Şimdiye kadar bu mevzu üzerinde; siyasi 
partilerin münasebetleri üzerinde bu kürsüden 
çok s'öz söylenmiştir. Ve ben daima şunu düs
tur ittihaz ettim M, demokratik rejimin emni
yet içinde işlemesi için, geniş müsamaha ve sü
kûnet vazifesi, muhalefetten evvel iktidara te
veccüh eder. Ben Ibu usulü tak'ibetmeye çalış
tım. 'Bu usulü nihayete kadar tak'ibetmeye ça
lışacağım. Arkadaşlarım, Büyük Meclis teslim 
eder ki bir taraflı 'olarak; gerek iktidar olsun 
ve »gerekse muhaldfet olsun bir taraflı olarak 
rejimi korumaya ve (mahzurları, yanlış hareket
lerin ımalhzurlarını önlemeye imkân yoktur. Biz 
demıokraltife rejim ilcinde mutlaka iktidar ,ve mu
halefet lolarak (medenî münasebet çarelerini bul
maya ımecburuz. Bunlar birçok defa söylenmiş
tir. Bu, bir cümle ile ifade edilen bir düsturdur 
ki ; 20 seneden beri bu düsturu tahakkuk ettir
meye çalışıyoruz. Daha ne kadar uğraşacağımız 
da belli değil. Fakat sebatla bu ortamı gerçek
leştireceğiz. Her 'türlü selâmetin yfolu, partiler 
arası medenî münasebeti gerçekle açıklayacaktır. 
Bu suretle hürriyet nizamı içinde medenî ve si
yasi bir demokratik rejimi Türkiye 'nin tatbik 
kabiliyetinde 'olduğunu amelî ve kesin örneği 
verilmiş olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, dünkü hâdiselerden iki 
üç ders alıyoruz. Tahkikatın neticeleri hakkın
da, şimdiden bir tahmin yapmak istemiyorum. 
Ümidederim ki muhalefet partisi erkânı da 
acele bir hüküm vermekten sakınacaktır. 

ikincisi, intizamsızlıklara karşı, anarşi ve 
tecavüzlere karşı vatandaşın emniyetini koru
makla mükellöf olan kuvvetlerin daha tesirli 
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ıbir surette işlemesi lâzınıgeldiği hususu üzerin
de duruyoruz, duracağız. (Alkışlar) Alınacak 
tedbirler ve uslah edilecek eksikler varsa !bun-
ları da sajğlamaya çalışacağız. 

Üçüncüsü, ilerde vukubulacak Iböyle hâdi
selere karşı, Hükümetin tutumu ne olacaktır? 
Bunun hakkında «da 'Büyük Meclisi aydınlatmak 
isterim. 

'Can ve mal emniyetini; sözümün hasımda da 
söylediğim »gflbi, muhalefette Ibulunan partinin 
can ve mal .emniyetini daha evvel (temin etme
yi Hükümet bir vazife 'sayacaktır. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bu h'ir... Nihayet iktidar 'bizde
dir, (biz 'mesuliyet taşıyoruz. Bütün vatandaşla
rın emniyetimi 'korumak, hize teveccüh etmek-
teklir. Vazifemizi ifa etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu vazife duygusu sarsılmaz bir surette yürek
lerimizde yaşamaktadır ve fkeridimiz de Ibu em
niyeti temin .edebileceğimize güveniyoruz. 

Şimdi 'burada bütün vatandaşlarıma ilân 
ediyorum: Bu kalbil tecavüzlerin, hareketlerin 
hicjbir faydası yoktur. Hüklüme't hiçbir suretle 
bunları desteklemiyor, desteklemiyecelktir. Bun
ların karşısıındadır. Devletin bütün 'kuvvetle
riyle hu gibi tecavüzlere mâni olmıya çalışacak
tır. (Umumi alkışlar, hraıvo sesleri) inzibat 
kuvvetleriyle, »ordusu ile ve 'bunların 'bütün va-
sıtalariyle tecavüzleri; vatandaşın emniyetine 
vukubulacak tecavüzleri menetmeye mecbur 'ol
duğumuzu Ibilerek vazife yapacağız. Bunu te
min edeceğimize güveniyorum. 'Gördüğünüz 'ku
surlar, 'bugünkü Hükümetin mesuliyeti altında
dır. Fakat Ibu kusurlar, bugünkü Hükümetin 
icraatının eseri değildir. Geçirdiğimiz birçok 
fırtınalı devirlerin inzibat kuvvetlerinde, Dev
let teşkilâtında vücuda getirmiş ol'dıığu 'sarsın
tıların Ibir neticesidir. (Alkışlar) 

Ama Ibunları 'biz 'her sahada, kısa zamanda 
tamir etmeye ve telâfi etmeye 'çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, tecavüze uğramış 
olan arkadaşların teessürlerini anlıyorum, şikâ
yetlerini anlıyorum. Bu kürsüden 'bunların 'söy-
lenelbilhıesi ve Hükümetin 'bunları derin esefle 
olduğu kadar dikkatle ve tedbirlerini .düşüne
rek dinlemiş olması her halde Meclisin tuta
naklarında iyi Ibir işaret olarak* -görülecektir. 
^Muhalefet partisinin 'bu münasebetle emniyet 
husüsuıMa serdettiği talepleri tamamen yerin
de buluyoruz. Bu talepleri yerine getirmek için 
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; Hükümet bütün vasıta ve kudretiyle dikkatli 

olduğunu gösterecektir. (Alkışlar) 
ÖMER FARUK: SA'NAÇ (Elâzığ) — Bir 

sual... 
BAŞKAN — Sayın Başjbakan, bir sual var. 
ÖME'R FARUK.'SANAÇ (Elâzığ) — Men

dim. Başbakan »olarak verdiğiniz izahattan do
layı müteşekkiriz. Ancak, aynı 'zamanda C. H. 
P. nin Saym Genel (Başkanı «ıfatiyle bir coru
muz1 var. 

Zatıâlilerinden evvel parti adına konuşan 
grup başkanvekili ISup'hi Bakkam hâdiseleri 
tasivtiheder 'görünmüştür. Eğer böyle değilse 
lütfeder parti başkanı alarak Ibunu iza'h eder
seniz müteşekkir kalacağım. Veya (kendileri 
tasrih! 'etsinler... 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Efendim, 
söylediklerim zabıtlara geçmiştir, orada bu-
Ihınmaktadır. (Soldan şiddetli gürültüler) Hâ
dise hakkında beyanda bulunduğum hususlar
da nümayişin şu şu sebeplerle çıkabileceğini 
ifade lettim. Arkadaşını beni 'dinlememiş. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
iktidar Partisi Grup Baş'kanvekilinin, dün vu-
ku'bulan tecavüzleri tasvibetme'sine imkân 
yoktur. Şimdiki beyanından da anlıyoruz ki, 
vuikubulan hâdiselerin sebeplilerini, tarihçesini 
otrafiyle tahlil ettiği zaman bu tecavüzlerin 
hiçbir suretle tecviz edilemiyeceğini tasrih et
miştir. Bugün mühim olan sebepler şunlar
dır. Henüz tahkikat bitmemiştir. Ne ş'eikil-
de biteceğini de bilimi yirum, m eden neşet .et
ti, neden sirayet etti, sirayet ettikten son
ra kimler tarafından ııe surette sevk olundu. 
Bunltarı bilmiyoruz. Bunların muhakemesini 

.geniş zamanda yaparız. Bence mühim olan 
muhalefet partisi olarak tecavüze uğramış olan 
Adalet Partisinin teessürlerinin benlim İçin an
laşıl maşıdır ve bunu 'esefle kaydediyorum. 

Başkanlığı ile şeref duyduğum. Cumhuri
yet Halk Partisinin de benimllie beraber bu te
essüre ve teessüfe iştirak 'ettiğini size temin 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahta/kılın usul hakkın
da söz istemiştir. Buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem milletvekilleri, Başkanlık yalnız parti 
gruplarına söz vermiş, milletvekiillierin'ö bu 
konu üzerinde söz vermemiştir ve Başbaka
nın ne söyleyeceğini daha bilmeden, Hüküme-
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tin. vereceği izahat ile de konunun aydınlana
cağını söylemek suretiyle müzakereleri niha
yete erdirmiştir. 

Aziz kardeşlerim, hâdiseyi Başbakanın, 
ciddiyetle .ete aldığı gömülmüştür. Yalınız bir 
noktada (kendileri ile beraber değilim. (Usul 
hakkında konuş, sesleri) «Halkın» kelimesi
ni, «halkın reaksiyonu» sekilinde ifade etmiş
tir. Türkiye'de halkın bu gibi «Türk demok
rasisinle», Türk halkının demokrasisine leke 
sürecek hâdiselere, Türk halk idaresin*} 'leke 
sürecek hâdiselere... (Ortadan şiddetli gürül
tüler, «Usul nerede?» seslerli) (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN - Usul hakkında konuşun efen
dim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aziz 
kardaşjUanm; onun içtin müzakere anılmışken... 
(Ortadan «müzakere açılmadı» sesleri). Açıilt-
dı arkadaşlarım. İstediğimize «öz verdik, iste
mediğimize vermedik. Onun için, bir takrir 
vererek bu mevzuda ibîr umumi müzakere açıl
ma sini teklif ediyorum. Kabul etmenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 83 ncü 
maddesine göre gündem 'dışı konuşmanın tak
diri halkkı Riyasetindir. Biraz evvel <arz et
tiğim gibi, burada arkadaşlara şahısları adına 
söz verip işi bir müzakere safhasına kadar 
götürmeye lüzum görülmemektedir. 

Efendim gündeme geçiyoruz. 

2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN" — Arkadaşlar yerlerini terketme-
sinler, seçim yapılacaktır, vazife başlamıştır. 

ORTA SIRALARDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Reis Bey salonu terk ediyorlar. 

(Adalet Partisi milletvekilleri toplu olarak 
salonu terk ettiler.) 

ÖMER FARUK SANAO (Elâzığ) — Grup 
toplantısı vardır, arkadaşlar oraya gidiyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi grup toplantı
sının sırası'mı? Celsenin taitline sebebolacaksı-
nız. 

SABRETTİN ÇANÖA (Bursa) — Reis Bey 
yoklama yapılsın. 

r BAŞKAN —Efendim," Sayın Kasım Gülek 
arka&ti^m\z, dışta! yapTİVtrr bir Deyamitın- tavzihi' 
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için söz rica ediyorlar, bu da gündem dışı bir 
görüşmedir. Şu anda gündeme geçmiş bulunu
yoruz. Bu hususu ayn bir günde, gündem dışı 
söz istemek suretiyle tavzih edebilirler. 

Efendim Yüksek Hâkimler Kuruluna bir üye 
seçilecektir. Seçim için kâğıtlar dağıtılacaktır. 

Geçen defaki seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asıl üyelik için beşinci turda 
yapılan seçime 328 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Adana Ordu 

Mehmet Gecioğlu Arif Hikmet Onat 
Üye 

Bingöl 
Halit, Rıza Ünal 

Zeki Evirgen 240 
Ali Şefik Türkdoğan 165 
Hikmet Lûtfi Sancal 150 
Kaya Alper 
Bahattin Karaküçük 
Mebrure Zeren 
Tahir Taşer 
Ali Fahri Yücel 
Rüştü Baykal 
Celâl Çalgüner 
Fevzi Peşkircioğlu 
1. Hakkı Melikoğlu 
Ahmet Oğuz 
Zahit Çandarlı 
Recai özmen 
Niyazi Yeltekin 

40 
20 
10 

7 
7 
6 
5 
3 
2 
1 

1 
5 

BAŞKAN — Bir asıl üye seçilecektir. 
Bunun için tasnif heyetini seçiyoruz. 
Mustafa Kemal Karan (Amasya) («Yok» ses

leri) 
Mehmet Göker (Kayseri) («Burada» sesleri) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) («Yok» ses

leri) -'•••• 
Cevat Yalçın (Rize) («Yok» sesleri) 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) («Yok» ses

leri) ;•-
' Nihat Kürşat (İzmir) («Yok» sesleri) 

'-• Vurhan S/ahitı•'•'(Muğla") («Yok» sesleri) ' 
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Şükrü Akkan (îzmir) («Burada» sesleri) 
Bahtiyar Vural (Kars) («Burada» sesleri) 
BAŞKAN —• Seçime Sinop'tan başlanacak

tır. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN —ı Akabinde ikinci bir seçime ge

çeceğiz; oylarını kullanmıyanlar lütfen istical 
buyursunlar... 

Oyunu kullanmıyan kaldı mı efendim?... Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Efendim, Divan sunuşlarının 2 nci maddesi
ne geçiyoruz : 

3. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonu seçimi. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Anayasanın 

94 ncü maddesi, Bütçe Karma Komisyonunda, 
iktidar gruplarının, milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olarak asgari 30 üye ile temsil 
edilmesini âmirdir. Bu itibarla burada yapıla
cak seçimle muteber bir şekilde Karma Bütçe 
Komisyonunun kurulması sonucuna erişebilme
miz için, Cumhuriyet Senatosunda siyasi parti 
grupu bulunduran ve, Bakanlar Kuruluna katı
lan partilerden, 9 Cumhuriyet Senatosu üyesinin 
bu komisyona seçilmesi ve diğer 6 Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin de muhalefet partleri grupları, 
bağımsızlar, hiçbir siyasi parti grupuna mensub-
olmıyanlar arasından seçilmesi gerekmektedir. 

Bu hususun zapta derci için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Aday listeleri sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. Almıyanlara tekrar da
ğıtılacaktır. En sonunda bağımsız olarak bir 
aday vardır. Parti hüviyetinde olmadığı için Di
vanca bağımsızlardan aday istenmemiştir. Bu
nunla beraber bağımsızlar bir aday ismi verebi-
lirlerse bu da ilân edilebilir. 

BAŞKAN — Cevad Odyakmaz. 
C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA CE

VAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, mevcut, Bütçe Karma Komisyonuna se
çilecek milletvekilleri namzetlerini gösterir liste 
de C. K. M. Partisi adına iki milletvekili aday 
gösterilmiştir. Bizim grupça yaptığımız hesaba 
gör£ bunun 3 milletvekili olması gerekmektedir. 
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Bu hususu ayrıca Başkanlık Divanına arz ede
ceğiz. Seçime geçilmeden evvel bu hususun hal
ledilmesini rica ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, parti grupları oranı 
neticelerini arz ediyorum. 

Bugünkü duruma göre : 
C. H. P. 171 
C. K. M. P. 32 
Y. T. P. 60 

Bu duruma göre iktidar partileri grupları 
üye yekûnu 263 tür. 

Muhalefet Grupları : 
A. P. 152 
M. P. 16 
Bağımsızlar 15 

Muhalefet grupları yekûnu 183 
Karma Bütçe Komisyonunda partilere düşen 

üye adedleri : 
C. H. P. 13,65 (Ortalama : 14) 
C. K. M. P. 2,55 (Ortalama : 2) 
Y. T. P. 4,79 (Ortalama : 5) 

iktidar grupları toplamı 21. 
A. P. 11,62 (Ortalama : 12) 
M. P. 1,22 (Ortalama : 1) 
Bağımsız 1,14 (Ortalama : 1) 
Toplam 14. Hepsinin toplamı 35 tir. 

C.K.M.P. MECLÎS GRUPU ADINA CEVAD 
ODYAKMAZ (Siv&s) — Efendim, bizim yap
tığımız hesaba göre, Cumhuriyet Halk Partisi
nin 13,65 değil, 13,48, C.K.M.P. nin de 2,55 de
ğil, 2,82 olduğu neticesine vardık. Bunun yeni
den tetkik edilmesi için seçimlerin gelecek Bir
leşime bırakılmasını talebediyoruz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, siyasi parti gruplarinın temsili
nin nispi temsil edasına göre yapıldığı bütün 
memleketlerde siyasi parti gruplarının Mecls 
içindeki oranlarına ve bu oranlara göre her han
gi bir komisyonda kendilerine düşen üye sayı
sına itirazları vâki olmuşsa, teamül şudur k i ; 
bu itirazın tetkiki için münasip bir mehil yeri
lir. Nitekim, öyle sanıyorum ki, yeni İçtüzüğü
müz "bu teferruatı düzenföyfetîiektir. Şahsım a<dı-
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na arz ediyorum, mademki Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi Grupu adına bu sayılara itiraz 
vukübulmuştur, hiç değilse tereddüt ihzar edil
miştir, binaenaleyh seçimin, gereken tetkikatm 
yapılması ve oranlar ve sayılarda kesin bir so
nuca varılmasına değin tehiri uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Hesabın nasıl yapıldığı kâtip 
tarafından izah edilecektir. / 

FEKRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — İktidar 
grupları 263 tür. Bütçe Komisyonunda 21 mil
letvekili 'bulunduracaklardır. 263 yirmi bir bu
lundurursa 171 kaç bulundurur hesabına göre 
Cumhuriyet Halk Partisine 13,65 üye düşmek
tedir. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Hesabı Mec
liste mi yapacağız? 

BAŞKAN — Hesap doğrudur. 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu gereğin

ce Kurula seçilecek üyelerin neticelerini arz 
ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu

nu gereğince Kurala asıl üyelik için altıncı 
turda yapılan seçime (310) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kayseri İzmir 
Mehmet Göker Şükrü Akkan 

Üye 
Kars 

Balhtiyar Vural 

Hikmet Lûtfi Sancar 
Şefik Türkdoğan 
Fevzi Peşgircioğlu 
Kaya Alper 
Burhanettin Karaküçük 
Tahir Taşer 
Zahit Çandarlı 
"Rüştü Baykal 
Celâl Çalgüner 
Saffet Tüzün 
Ahmet Oğuz 
Boş pusla 
Muteber olmıyan 

141 
135 

7 
5 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmamıştır. Seçime 
gelecek Birleşim devam edilecektir. 
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Yeni Bütçe Komisyonu için yapılacak seçim 

'hakkında bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Oranların ve sayıların gruplarca incelenme-

ısini. sağlamak üzere Bütçe Karma Komisyonu 
seçiminin gelecek Birleşime bırakılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

d. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi Hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/385) 

BAŞKAN — izinlere ait Başkanlığın tezke
resi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, 
Başkanlık Divanının 1.10.1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sirmen 

Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karan, 
15 gün, mazeretine binaen, 1.10.1962 tarihinden 
itibaren. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma
zeretine binaen, 3.10.1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker oylarınıza, suna
cağım. 

Amasya Milletvekili Mustafa Kem'al Karan, 
15 gün, mazeretine binaen. 1.10.1962 tarihinden. 
itibaren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma
zeretine binaen, 3.10.1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunların sözlü sorulardan önce görüşül
mesi hakkında teklif, okutuyorum. 

Yükse Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasaral&rmın sözlü sorular-
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dan önee görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Hatay 
İbrahim ökterrı Sekip İnal 

Sivas 
Oevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Teklifi kalbul edenler... Etmi-

yenler... Ka'bul edilmiştir. 
Geçen oturumda tümünün müzakeresi bitmiş 

ve hakkında ivedilik kararı alınmış olan ve 
maddelerine geçilmesi karar altına alınmış bu
lunan 232 sıra sayılı Kanunun müzakeresine de
vam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek ve Elâzığ ' Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun uzun vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/259) (S. Sayısı : 232 ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN*— Birinci maddeyi okutuyorum : 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkında Kanun 

Uzun vadeli plânın T. ü . M. M. ne sunulması 
MADDE 1. — Uzun vadeli plânın Başba

kanlığa sunulmasından bir hafta içinde, Yük
sek Plânlama Kurulu toplanır. Kurul, uzun 
vadeli plânı inceliyerek Devlet Plânlama Teş
kilâtının kurulması hakkında 30 Eylül 1960 
tarihli ve 91 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
gereğince kabul edilmiş bulunan ana hedeflere 
uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar 
Kuruluna bildirir. 

Uzun vadeli plân, Bakanlar Kurulunca ince
lenerek kabul edildikten sonra, bir kanun tasa
rısına ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 

bütünlüğünün korunması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisi Sıra Sayısı : 232 ye 2 nci 
ek numaralı vesikada yer alan Geçici Komisyon 
metninin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini -arz ve teklif ederiz : 

«Uzun vadeli plânın T. B. M. M. ne sunulması 
MADDE 1. — Uzun vadeli plân, 30 Eylül 

1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi gereğince Bakanlar Kurulunca kabul edi
lip Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisince onay
lanmak üzere -Başbakanlık tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulur.» 

O. H. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Suphi Baykam 

Y. T. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

Sivas 
Mahmut Vural 

(1) 232 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı 
1 .10.1962 tarihli 123 ncü Birleşim tutanağı so-
nundâdır. 

O. K. M. P. Grupu adına 
Sivas 

Oevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Tadile komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Evet. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tadil teklifine katı
lıyor. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edildi. Komisyon 
filhal katılıyor, şimdi bu kabul edilen tadil şek
liyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... Birinci madde ta
dil edilen şekliyle kabul olundu. 

Uzun vadeli plân kanunu tasarısının 
T. B. M. M. nde görüşülmesi 

MADDE 2. — 1. 1 nci maddede bahis ko
nusu kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plân Karma Komisyonunda görüşülür. 
Bu Karma Komisyon, Anayasanın 94 ncü mad
desi gereğince seçilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu üyelerinden 
kuruludur. 

2. Plân Karma Komisyonu, uzun vadeli 
plânın onaylanmasına dair kanun tasarısını, 
kendisine havale edildiği tarihten itibaren en 
çok yirmi dört saat içinde görüşmeye başlar 
ve en çok yirmi gün içinde1 karara bağlıyarak 
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derhal Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
sevk eder. * • 

3. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu 
metni en çok altı gün içinde görüşüp karara 
bağlar. Cumhuriyet Senatosu tasarının görüşül
mesi ve oylanması bittikten sonra, tasarı der
hal Plân Karma Komisyonuna sevk edilir. 

4. Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet 
Senatosunun kararını en çok üç gün içinde 
görüşerek karara bağlar ve tasarıyı derhal 
Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk eder. 

5. Millet Meclisi Genel Kurulu, tasarıyı 
en çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağ
lar. 

Millet Meclisinin kararı nihaidir. 
6. Uzun vâdeld plân kamumu tasarısının ve 

ekli •plânın Plân Karma Komisyonu ile Cum
huriyet Sen'atosu ve Millet Meclisi Genel Ku
rullarında gönüşiülmesi ve oylanmasında aşağı
daki esaslar uıytguılaınır : 

a) Tasarı ve ekli plân, Plân Karma Komis
yonu ile Cumhuriyet .Senatosu ve Millet Meclisi 
genel kurullarımda aralıksıız görüşülür. 

Tasarı ve ekli plân, Cumihuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi genel kurullarında bir defa 
görüşülür. Bu görüşmelerde esas, Karma Ko
misyonun raporudur. 

lb) Tasarı ve ekli plânın Karma Komisyon 
ile Cumihuriyet Senatosu Ve Millet Meclisi ge-
mel kurullarında görüşülmesine, basarının mad
delerinin tamamının okunması ile 'başlanır ve 
görüşmeler, bu maddelerin ve tasarıya ek plâ
nın tümü üzerinde yapılır. 

e) Plân Karma Komisyonunda önıce Hükü
met tarafından plânın bütünlüğümü fbozımıyaca-
ğı .belirtilen değiştirgeler oylanır ve Karma Ko
misyonca 'hazır Ibulunıan üyelerin 'saltçoğunlu-
ğunun oyu ile karara Ibağlanır. ) 

Plânım fbütünlüğümü hozacağı (Hükümetçe be- ı 
lirtilen değiştirgeler gerekçeli ıgeri verme öner
gesi sayılarak (d) 'bendi 'hükümlerime göre gö- \ 
rüşülıür ve oylanır. i 

d) Plân Karma Komisyonunda tasarı ve j 
ekli plânın 'tümü (üzerindeki konuşmalar bittik- j 
ten ve (ç) bendinin 1 nıci fıkrasında sözü ge- i 
çen değiştirgeler oylandıktan sonra tasarı ve 
ekli ıplânm Hükümete ıgeriverilmesine dair ge
rekçeli önergeler görüşülür ve bu önergelerdeki 
gerekçelerim ayrı ayrı oylanmasına geçilir. 

3 . 10 . 1962 O : 1 
Geriverme önergelerinim herbiri hakkımda, 

sadece, Hükümet ve geriverme önergesindeki. 
birimci imza sahibi veya göstereceği (bir diğer 
imza sahibi 'konuşabilirler. 

Plân Karma Komisyonunun salt çoğunluğu
nun oyu ile kalbul edilen geriverme gerekçeleri 
tasarı Ve 'ekli plân ile birlikte Hükümete geli
verilir. 

Hükümet, Karma Komisyonca kabul edilen 
geriverme gerekçelerinden katıldığı gerekçelere 
göre plânı değiştirir Ve katılmadığı gerekçele
rin hangileri 'olduğunu Karma Komisyona bil
dirir. Karma Komisyon (bu (hususu raporunda 
belirtir. 

e) Tasarı ve ekli plân ile Karma Komis
yon raporunun tümü üzerinde Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi genel kurallarındaki 
konuşmalar bittikten sonra, tasarı ve ekli plâ
nın Hükümete gerirverilmesine dair gerekçeli 
önergeler ile Karma Komisyonca kabul edilip 
Hükümetçe benimsenmemiş olan geriverme ge
rekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ay
rı öylanımasına geçilir. 

Bunlardan her biri hakkında, sadece Kar
ma Komisyon, Hükümet ve geriverme önerge
sindeki birimci imza sahibi veya göstereceği bir 
diğer imza sahibi konuşabilirler. 

Üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
dikkate alınmasına karar verilen geriverme ge
rekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılır. 

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri 
hakkında, sadece Karma Komisyon, Hükümet 
ve geni ver ine önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşa
bilirler. 

Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri 
tekrar ayrı ayrı oylanır ve üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilir. 

Cumhuriyet Senatosu Gemel Kurulunda yu-
kardaki fıkra gereğince .geriverme gerekçeleri
nin (hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sOnra, ta
sarı ve ekli plânın tümü açık oya konur ve ta
sarı ve ekli plân kabul 'edilen geriverme ıgerek-
çeleriyle birlikte 3 ncü ıbent gereğince Plân 
Karma Komisyonuna ısevk edilir. 

Millet Meclisi Gemel Kurulumda 6/e bendi
nin 5 mci fıkrası gereğince geriverme gerekçe
lerinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından son
ra, kabul edilen geriverme gerekçeleri varsa, 
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hisarı ve ekli plân bu gerekçelerle birlikte Hü- I 
Ivümete geri verilir. 

Hükümet, Millet Meclisince kabul edilen ge
ri verme gerekçelerini de dikkate alarak, plân
da uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu 
hususları bir raporla Millet Meclisi Genel Kuru
luna bildirir. 

Creriiverme gerekçelerimden hiçbiri Millet 
Meclisince kabul edilmemişse veyalhut yakarda
ki fıkra gereğince yapılan 'değişiklikleri bildi
ren raporun görüşülmesinden sonra, tasarı ve 
ekli plânını tümü açık :oya konur. 

OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum efendini. 

•BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİKOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Mulhterem arkadaşlarnn, 
Geçici Komisyonun biraz evvel kabul 'buyurdu
ğunuz birinci maddenin prensip I e nine uygun 
oikırak ikinci maddeyi1 tadil (iden değiştiricini 
Yüksek Başkanlığa sunmuş buUunuyoruz. Bu de-

. ğiştirge uzun vadeli plânın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden geçişinin bir onay kararı olması 
ve bir kanun olmaması esasıma dayanmakta
dır. 

Bundan gayrı komisyonunuz takdim ettiği I 
önerge ile bir değişiklik dalıa yapmayı uygun 
görmüştür. Çeçen biri eşimi de Adalet Partisi 
Meclis Crupu adına'konuşan Sayın Ferruh Boz-
beyli arkadaşımız, Anayasanın 86 neı maddesine 
temasla ; MeellislerdevAnayasa(la başkaca 'bir bü
küm yoksa, toplantıya katılan üyelerin salt ço- I 
ğımluğuyla karar verileceği' hükmünü hatırlat
tı hır. Biraz evvel okunan komisyon metninde, 
geriverme gerekçelerinin Cınmhuriycıt Senatosu 
ve Millet Meclisi Gene! Kurallımda dikkate al
masında ve kabulünde üye tamsayısının salt 
çoğunluğu aranıyor idi. Biz bunu, Anayasanın 
86 neı maddesiyle tearuz teşkil eder şeklinde 
kabul etmiyoruz. Bunu, plânın kabulümde tesa-' 
düfi bir ekseriyetle hareket edilmemesi için, 
plânın bütünlüğünü koruyucu «bir* tedbir olarak 
mütalâa ediyoruz. Ancak, bu usul kanununun I 
Yüce Meclisten çıkması esnasında, muhtelif (ka
naatlere mensup arkadaşlarımız arasında müm
kün mertebe bir yaklaşmışının husulünü teımineıı, 
komisyonunuz yeni takdim ettiği değiştirişıinde, I 
geriverme gareklelerinin Cuimlhuriyet Senatosu I 
ve Millet Meclisi genel ' kurullarında dikkate J 
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alınmasında ve kabulünde üye tamsayısının salt 
çoğımluğuımırara iltiması şartını kaldırmış bulun -
maktadır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında başjka söz isti-
yen var mı?.. Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muıhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Sözcüsü
ne bizimi fikrimizi kabul ettiği için, evvelâ te
şekkür 'ederim. Yalnız bu mıadde ile -kabul edil
mesi icap eden çok mıühim bir mevzu daha. var
dır ki, eğer komisyon kabul ederse bu kanun 
aşağı. - yukarı ittifaiMa çıkar ki, o zaman bizim 
bu kanun üzerinde ısrarla durduğumuz,, kanu
nun millere mal olması mevzuu da tahakkuk et
miş olur. Bu mevzu, »aman meselesidir. 

ıMulhterem arkadaşlarımı, bizim kanaatimiz 
odur ki, ömrü bir senelik olan bütçelerin Mec
listen çıkması içim 2 aylık bir mühlet verilmiş
ti r. Halbuki 5 yıllık plân, 1 senelik bütçeleri dv 
içine aldığı gibi, birçok 'kanunların da plâna uy
gun olması mecburidir. Bir senelik Bütçeye 2 
aylık bir zaman bırakıl irken 5 senelik bir plâna 
20 gün komisyonda, 8 gün Mecliste, 6 gün de 
Senatoda bir müddet veriyoruz 'ki, verilen bu za-
mıan kâfi 'değildir. Komisyon normal bir zamanı 
kabul ederse o zaman bu kanunun çıkması itti-
fakla oflur ve zannedelim ki, çok dalba iyi olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayım. Akdoğan. 
İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Kanma Ko
misyon adına konuşan Sayın Coşkun Kırca ar
kadaşımız, Millet Meclisi va Senatonun salt ço
ğunluk 'esasının kaldırılmasını teklif eden öner
geye komisyonum uyduğunu söylediler. Bu de
ğiştirgenin kendilerince kaibul 'edilmesi sebebini 
de, Anayasaya aytkırı olduğu için değil, (kanaat
ler' arasında yaklaşmayı temin eîtnrek dçin olduğu
nu belirttiler. Aynı hedef ve aynı gayeyi itemin 
için Plân Karma Komisyonundaki salt çoğunlu
ğun da kaldırılması lâzımdır. Çünlkü Plân Kar
ma Komisyonunda salt çoğunluk esası aranmak
tadır. Komisyon 1/3 'ekseriyettie toplanmakta
dır. 1/3 ekseriyetle toplanan bir'komisyonda hiç
bir zaman geriverme önergesinin kabul adilm'csı-
ne imkân yoktur. Bu bakımdan Karma Komis
yonda salt çoğunluk esasının kaldırılmasını ve 
bu şekilde bir değiştir! yapılmasını arz ve tek
lif ediyorum. Hürmetlerimlle. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA Cİstafbnul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — .Mulhterem arkadaşlar, 
bdraz evvelki maruzatımda geriverme gerekçe
lerinin dikkate alınmasında ve kalbulünde Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurul-
Larındıa üye tam sayısının saÜt yoğunluğunun 
aranışını plânın 'bütünlüğünün korunması 'ba
kımından, Anayasaya aykırılığı telâkki etmedi
ğimizi söyledim. Bununla ıberalber, bir anlaşma 
ve uzlaşma gayretli içerisinde, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi genel kuralları için İni 
kaydın kaildi•nlm.ası hususundaki telklitfinizi de 
komisyonunuz adına arz etmiştim. Bu kayıt 
Ananayasıanın 86 neı maddesine aykırı telâkki 
edilse dahi Anayasanın '86 neı maddesinin mün
hasıran. Meclisler için sevk edilmiş olduğu dik
katten kaçmıyacaiktır, İki, o kadar'böyledir ki, 
mevcut İçtüzüğümüze göre komisyonların üye 
tamsayısının 1/3 ile toplantı nisabı 'hâsıl ede-
'bilecekleri hususu, yine Anayasamın 86 neı mad
desine göre toplantı nisabının üye tamsayısının 
yarıdan bir Bazla dlması hükmüne aykırı sayıl-
ınanııştır ve değildir. Komisyonların toplantı nı-
saibmın üçte Mr olarak'tesbit ediliışinin Anayasa
ya her hangi bir aykırılık taşım'amıası muvace
hesinde, komisyonlarda toplantı nisabının ve ka
rar nısa'bıuın genel kurullara nazaran daha yük
sek tutuluşunun da. Anayasaya aykırılık teşkil 
etmediği aşikârdır. 

Mulhterenı arkadaşlarım, bu komisyonlar, ih
tisas komisyonları dır. Plân Karma Komisyonu, 
diğer komisyonlardaın çok farklı olarak Devletin 
ve hattâ toplumun 'bütün faalliy etlerin i içine 
alan 'bâzı vesikaları incdtamıeMe görevlidir. Bu 
bakımdan Plân Karma Komisyonunda 1/3 ek
seriyetin mevcudiyetiyle toplantı nisabı aran
masının yersiz olduğunu kabul etmek ve karar 
alırken de 1/3 ekseriyetle toplanan bir toplu
lukta hazır bulunan üyelerin sak ç.oğunluğiyle 
yetinmek doğru olmryacaktır. Kaldı ki, 2 ne i 
madde ile kurulmasını derpiş ettiğimiz Plân 
Karma Komisyonu da Bütçe Karma Komisyonu 
üyelerinden terekkübedecektir. Bundan güdü
len maksat, Anayasamızın 94 ncü maddesinde 
olduğu gibi, Bakanlar Kuruluna katılan siyası 
parti gruplarına Plânlama Komisyonunda, tıp
kı Bütçe Karma Komisyonunda olduğu gibi, 
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üye tamsayısının salt çoğunluğunun üstünde bir 
ekseriyeti tanımaktır. Maksat bu olduğuna göre, 
bu maksadın tamamen tersi neticeleri mümkün 
kılacak olan bu gibi komisyonların 1/3 üyeleri
nin hazır bulunmasiyle toplanması ve bunun 
yarıdan bir fazlasiyle karar alınması esasını 
kabul etmeye de imkân Olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Akdoğan. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, sanıyorum ki, sa
yın arkadaşımız benim ifademden lüzumlu bil
giyi edinememiş veya ben anlatamamış bulunu
yorum. Efendim, komisyon 1/3 ekseriyetle top
lanır, der. Bilfarz 35 kişilik komisyon 13 kişi 
ile toplanacaktır. Bu sayıda üye ile komisyon 
toplandığı takdirde geriverme önergesi reye su
nulduğu zaman orada, toplantıda bulunan üye
lerin tamamı bu geriverme önergesini kabul etse
ler dahi, salt çoğunluk olmıyacağı için önerge
nin hiçbir surette kabul ediimiyeceği ve gerive-
rilemiyeceği aşikârdır. Bu bakımdan toplantı 
nisabının değiştirilmesi, veyahut salt çoğunluk 
esasının kaldırılması, verilecek önergelerin bir 
neticeye bağlanması için mutlaka şarttır. Farz 
edelim ki, komisyonun bir toplantısında 20 kişi 
var, bu 20 kişinin reyine arz edilen bir hususu 
17 kişi kabul ediyor, 3 kişi kabul etmiyor... Bu 
vaziyette önerge kabul edilmiyecektir. Böyle. 
bir sonuç elde etmek hiçbir surette _ doğru ola
maz. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstaıı'bul) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
İntail Hakkı Akdoğan arkadaşımın bir noktada 
hakları var : Plân Karma Komisyonu toplantı 
nisabının üye tamsayısının salt çoğunluğundan 
az olmıyacağı hususunu belirtmekte fayda var
dır. 

Sayın Mehmet Turgut arkadaşımızın müd
detler konusunda ileri sürdüğü hususa da te
mas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten plânın 
görüşülmesi için verilen müddetler, bütçenin 
görüşülmesi için verilen müddetlerden daha az
dır. 

Evvdemirdıe, bir prensip üzerinde mutaba
kata varmak icabettiği sanısmdayım. Plân, aca-
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ba müddetli olarak görüşülebilir mi ve görüşül
mesinde tayda var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızda her 
hangi bir kanunun müddetli olarak görüşülmesine 
veya görüşülmemesine dair hiçbir kayıt yoktur. 
Kaldı ki, içtüzükler icabında genel kurulların 
karariyle üyelerin konuşma sürelerini dahi tah
dide cevaz verdiğine göre, bunu prensip, itiba
riyle kabul etmek mümkün olsa gerektir. Zaten 
Mehmet Turgut arkadaşımız müddet prensibine 
değil, müddetlerin kısalığına temas etmişlerdir. 
Bu hususta kendilerini tatmin etmeye çalışaca
ğını. 

Muhterem arkadaşlarımı, Mehmet Turgut 
arkadaşımız (bir noktada haklıdır, plân büt
çeye nispetle şu bakımdan farklı bir vesikadır. 
Bütçe kaideten sadece Genel ve katma bütçeli 
devlet dairelerinin - (bir senelik faaliyetlerini 
'kapsar. Buna mukabil plân, önümüze getiril
mesi düşünülen şekliyle 5 seneliktir. Daha 
uzun veya kusa vadeli plânların da 'derpiş edil
mesi pek âlâ mümkündür. Ayrıca yine kendi
lerine halk vererek belirtiyorum : plân, sadece 
Devlet sektörünün bir kısım faaliyetlerini de-
>ğil, bütün ftopluim faaliyetlerini kapsıyaiı ıbir 
vesikadır. Bu itibarla, ilk bakışta, hakikaten, 
plânın görüşülmedi için bütçenin' görüşülmesin
den daha fazla veya hiç, değikse eşit müddete 
ihtiyacolduğu kabul edilebilir. Aııcaik, >şu hu
susu da kendilerine bilhassa temin ederimi ki, 
önlerine gelecek olan plân şümulü itibariyle 
bütçeden daha geniş olmakla (beraber zannede
rim, (bütçe kadar teferruatlı bir' doküman de
ğildir. Uzun vadeli kalkınma plânında, muhtelif 
seiktörlerin hangi istikametlere sevk edileceği 
hususunda sadece birtakım esaslar, ana istika
metler yer almaktadır. (Bu esaslar ve ana isti
kametler içinde plân uygulanır. Geçen birle
şimde sayın Devlet Bakanı ve Başjbalkan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu tarafından belirtildi
ği gibi plân Yüce Meclisin kabul edeceği kanun
lar, ezcümle bütçe kanunları 've 'kanunların el
verdiği nisbette Balkanlar Kurulunun ısdar ede
ceği tüzükler, yönetmelikler ve kararnamelerle 
yürütülecektir. Bu itibarla sayın Ahmet Aydın 
Bolak arkadaşımızın geçici komisyonda da pek 
güzel 'olarak belirttiği gibi, plân üzerinde cere
yan edecek müzakereler, daha ziyade, siyasi 
parti gruplarına ve milletvekilleri ile Cumhuri
yet Senatosu üyelerine kalkınmada, (muhtelif 
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sdktörte>rin takibetmesi ıgereken ana istikamet
ler hakkındaki fikirlerini ortaya koymak, bu 
hususta müzakere ve münakaşa etmek imkânını 
verecektir. 

Plân Karma Komisyonda 20 gün, Cıımlhuri-
yet Senatosunda 6 gün, tekrar Karma Komis
yonda o gün ve nihayet Millet Meclisi Genel 
Kurulunda 8 gün müzakere cıereyan edecektir. 
Biz o kanaatteyiz 'ki, bu süreler müzakereleri 
kemaliyle ve şümuliyle sonuçlandırmak için ki
fayetlidir. 

Şu hususu bilhassa belirtmek isterim : Hu
zurunuza getirilen usul Ikanunu ilk defa tatlbik 
edilecektir. Tatbikat sırasında, bilih'assıa müd
detler (bakımımdan bir aksaklık müşahede ede
cek 'olursak, elbette İki |bu ımüddetleri uz-atımak 
veya değiştinmek daima mümkün olabilecektir. 
Plânın müzakeresi bir an önce bütün kemali ve 
şümuliyle her iki MJeıcliste ve Karma Komis
yonda yapıldıktan sonra, bilhassa bu kere plâ
nın zamanında kabul edilmesinde mevcut top-
yekûn millî menfaatlerimizi de Yüce Meclisin 
dikkatine ehemmiyetle arz etmeyi bir vazife te
lâkki eidiyoruım. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MıEIlMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

0;>k muhterem arkadaşlar, '5 yıllık plânın asgari 
Ibir bütçe müzakeresi 'zamanı kadar geçecek bir 
.müddet içinde çıkacağına kaaniim. 5 yıllık plân 
sadece parti igruıp'larının kalkınma Ihakkındaki 
umumi mülâlhazalariyle ıgeçecek değildir. 5 yıllık 
plânın müzakeresi yapılırken Ibir milletvekili 
varyant 'hesaplarını iisıtiyehilir, Ibir milletvekili 
detay hesaplarım istiyebilir. Pekâlâ bir millet
vekili çıkıp !bu mevzuun üzerinde en ufak detaya 
kadar projelerin hesaplarını ıstiyelbilir. Hükü
met de ibunu göstermek mecburiyetindedir. B'iı 
ibâkımdan '5 yıllık plân hiçjbir zaman ibütçe müza
keresinden dalha az Ibir zamanda tetkik »ve müza
kere edilemez. 

İkincisi, arkadaşım diyor ki, «(Bu plânı ıböyle 
çıkaralım 'da tatbikatta malızur görülürse değiş
tirelim.» Halbuki ıbiz Ibu kanunu Iböyle (çıkardığı
mız 'zaman -5 yıllık ıp'lân 'buna göre tetkik edile-
e ek; (bu usul gelecek Ibeş yıllık plân için de uy
gulanacaktır. Yani, onları da alakadar edecek, 
Sonra gelecek 5 yıllık ıplân da, ondan sonra ge
lecek ı5 yıllık plân da aynı usule ıgıörc tetkik edi-
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ieeeiktir. Beş yıllık plân ıgelecek ve Ibiz ibu plân
ları 'dar bir zaman iğinde, 15 yıllık plânlara te
sir edecek şekilde, hepsini ibu dar zaman içerisin
de tetkik etmek mecburiyetinde kalacağız. 

AHiMJET AYDIN IBODAK (Balıkesir) — Ne 
kadar zaman koyalım? 

MEHMET TUROTT (Davamla) — Benim 
anladığım mânada, müzalkerelerin çabucak yapıl
ması için dar zaman koymak doğru değildir. Di
rayetli İbir Başkan seçersiniz,, on ıgünde çıkacak 
işi 8 ı^iinde, 8 günde (çıkacak işi 6 ıgünde (bitirir. 
Biz ıgeniış zaman koyalım, Başkanları dirayetlile
rinden seçelim, arkadaşlarımız da müzakere Usul
lerine uygun 'hareket etsinler, daha kısa zaman
da, plânım mülzakeresini Ibitirelim. 

Benim kanaatim şudur : Biz !bu 5 yıllık plân 
için asgari İbir bütçe için verilen zamanı vermek 
mecburiyetindeyiz. Yoksa bu plânın yarısına gel
meden zamanımız bitecektir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın İErdemir. 
DEVILET ©AKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ADÎOAN (ISakarya) — Söz 
istiyorum. 

B;AŞ!KAN — Müsaade buyurursanız efendini, 
Hükümett Söz istedi. IBuyurun, Sayın Ali-can. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM AL/İOAN (Sakarya) — 
Efendim, sayın arkadaşımın müddet mevzuun
daki mütalâalarını değerlendirmemeye imkân 
yok. Yalnız 'bendeniz iHüikümet adına İbir husu
su arz etmeyi şu anda lüzumlu gördüm. 

Filvaki 'bütçeyle ve bütçe müzakereleriyle 
mukayese edecek olursak ve nihayet plânlı eko
nomi devresine girerken ilk defa tatbika koyaca
ğımız ıbu plânın esasları üzerinde kâfi derecede 
vakit alma mevzuunda dikkatli davranacak olur
sak, bu müddetler ne kadar uızun tutulursa o ka
dar, faydalı netice almak mümkün olabilir. Yal
nız Ibizim Ibu ilk 15 yıllık kalkınma plânımız mev
zuunda 'bâzı müddetlerle mukayyet olduğumuzu 
dikkate almak lüzumu 'üzerinde durmak Merim. 
Bu müddetler tâyin edilirken plânın 1963 yılın
da tatbika konulabilmesi mevzuu ön ıplâna alın
mış ve buna ıgöre ibu müddetlerin tatlbik edilme
sine mecbur olunduğu Ihususu kabul edilmiştir. 
Burada zannediyorum iki, Hükümet olarak, vakit; 
kaylbetmek 'bakımından, Iher hangi İbir ihatamız 
olmamıştır. 
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Hükümetiniz Haziran ayının sonunda iş başi-

na gelmiş, Temmuz ayının ilk lortasında Yüksek 
iPlârilama Kurulu çalışmalarına (başlamıştır. Yük
sek Plânlama Kurulu, sayın arkadaşımızın ifade 
•ettiği gibi, plânın dhemmiyeti bakımından üzerin
de dikkatle durulması ıhususunu 'da dikkate al
mış ve gayet dikkatli ıçalısmalar yapmak .suretiy
le 2 ayı mütecaviz çalışmalardan sonra plâna ni
hai şeklini vermiştir. Yani arkadaşı m uz in 'üzerin
de durduğu'bütçenin komisyonda tctkikatabi tu
tulmasına 'benzer ibir çalışma iki ayı mütecaviz 
ibir zamanda Yüksek Plânlama Kurulunda yapıl
mıştır. 

Şimdi plân, 25 Rylül tarihinde zannediyorum 
Yüksek Meclise intikal etmiş buhınmakta'dır. Bu 
plânın derhal Yüksek 'Meclisin tetkiklerine taıbi 
tutulup şu müddetler içerisinde neticeye ulaştı
rılmasında plânın dış finansmanı bakımından 
zaruret vardır. Filhakika bizim son temaslarımız
da da plânı dış finansman bakımından destekli-
yecek olan -«Konsorsiyum» a dallı il. memleketle
rin temsilcileri bizden daima bu Ihususu rica et
mişlerdir. Plânınız bir an evvel ikmal edilir de 
bize verilecek olursa, Yüksek Meclisten çıkmış 
metni şüphesiz daha ehemmiyetli bir metin ola
rak tetkike almak arzusundadırlar, konsorsi
yum dış finansman mevzuunda karara varacak, 
konsorsiyoma dâhil memleketler de, konsorsiyu
ma verecekleri kredi mevzuunda, kendi iç bün
yelerindeki formaliteleri kısa zamanda ikmale 
çalışacaklardır. Ama Yüksek Meclis bahis ko
nusu müddetlerin dışında daha uzun müddet
lerle plânı tetkika tâbi tutacak ve plân sene 
sonuna doğru Büyük Meclisten çıkacak olursa, 
şüphesiz, konsorsiyoma nihai'metin olarak veril
mesi gecikecektir. Onlar da kendi içi bünye
lerinde yapmaları gerekli işler için vakit bula-
mıyacaklardır. Onların vakit bulamamaları, 
plânın dış finansmanı mevzuunda çalışmaları ni
hayete erdirmek için bizi güçlüklerle karşılaş
tıracaktır. 

Bu itibarla, Hükümet olarak arkadaşımızın 
üzerinde durduğu noktaya hak vermemek im
kânı yoktur. Ama, ilk plânımızın 1963 yılı ba
şından itibaren tatbika konulması ve plânın dış 
finansmanı mevzuunun yılbaşı gelmeden önce 
halledilmesi için, şu müddetlere arkadaşlarımı
zın da lütfen tasvip reyi vermeleri lüzumu mev
cuttur. 
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Ama, bizim için. Hükümetiniz için çok I 

ehemmiyetli telâkki edilen bu unsur eğer Muh
terem Heyetiniz tarafından aynı ehemmiyetle 
dikkate almmıyacak olursa, müddetler rahatça 
uzaltılabilir. Biz de bu bakımdan her hangi bir 
şekilde itiraz etmeyiz. Bu hususu tavzih etmek 
üzere söz almış bulunmaktayım, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Plân Komisyonunun toplantı 
ve karar nisabı hususunda Sayın îsmail Hakkı 
Akdoğan arkadaşımın çok yerinde bir görüşü
ne muhterem komisyon da kısmen iştirak etmiş 
durumdadır. Yani, Plân Komisyonu, ya içtüzü
ğün 32 nci maddesinde derpiş edildiği üzere 
Meclisin diğer komisyonları gibi üçte bir ekse
riyetle toplanabilmeli ve kararları da bu top
lantı nisabının salt çoğunluğu ile alınmalıdır, 
yahut da içtüzük hükümlerini değiştirmelidir, 
demişti. Coşkun Kırca arkadaşımız komisyon 
adına, ismail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın bu 
görüşüne iştirak ettiğini ve Plân Komisyonun
da toplantı ekseriyetinin salt çoğunlukla olaca
ğını ifade buyurdular. Halbuki meriyette bulu
nan içtüzüğün 32 nci maddesi aynen şöyle de
mektedir : «Azadan en az üçte biri hazır bulun
madıkça encümenler inikat edemez, reye müra--
caat olunamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, içtüzük hükümleri 
de bir kanundur ve kanunlar gibi değiştirilir, 
diğer kanunların tadili şeklinde bir seromoniye 
tâbi olarak değiştirilebilir, içtüzüğün tadili sı
rasında tatbik edilecek usuller, diğer kanunla- I 
rm değiştirilmesi usullerinin aynıdır. I 

Bu itibarla, her hangi bir kanunu çıkartır- I 
ken içtüzüğü tadil etme imkânı mevcut değil- I 
dir. Aksi halde, biz, her çıkardığımız kanunla I 
içtüzüğü tadil edecek olursak, elimize alacak I 
bir madde kalmıyacaktır. I 

Bu itibarla, Komisyonun içtüzük hükümle- I 
rini tadil eden düşüncesini doğru bulmuyoruz I 
ve muhterem komisyon arkadaşlarımızın görü- I 
şümüze iştirak etmesini istirham ediyoruz. Bu I 
maksatla bir takrir de takdim ediyorum. Yük- I 
sek Heyetinizin de bu takririmi tasvibeder şe- I 
kilde oy kullanmanızı istirham ederim; hür- I 
metlerimle efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, iki birleşim- | 
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de de 5 yıllık plân üzerinde konuşan muhterem 
arkadaşlarımı dinledikten sonra şu kanaate 
vardım ki ; memleket için hakikaten büyük 
ehemmiyeti haiz olan 5 yıllık plânın iyi bir şe
kilde ve çabuk çıkması Büyük Meclisin bütün 
üyelerinin samimî arzusudur. 

Buna istinaden evvelâ ismail Hakkı Akdo
ğan ve Sayın Memduh Erdemir arkadaşlarımın 
noktai nazarlarına temas edecek ve bu husus
taki fikirlerimi izah edeceğim. 

Komisyonda ve müzakerede gerek nisap ve 
gerekse kararda salt çoğunluğunun esas alın
ması her bakımdan faydalı olur. Bu bakımdan, 
komisyon haklıdır. 5 yıllık plân gibi mühim bir 
mesele görüşülürken, bu Karma Komisyonda 
vazife alacak sayın arkadaşlarımızın mesuliyet 
ve ehemmiyetini müdrik olarak toplantıya de
vam etmeleri, muhakkak ki, hepimizin arzu etti
ğimiz bir şeydir. 

Ben -öyle taihmin ediyorum ki, hu kadar mıü-
ıhim 'bir mevzuu, incelemek için Komisyonla tef
rik edilen arkadaşlar, değil salt çoğunlukla 
lı e i' zaman ittifakla, karar verecek ve tam ço
ğunlukla toplanacaktır. Bunu arkadaşlarımdan 
istemek en tabiî hakkımıizdır. 

ikincisi, zaman meselesine (gelince: Zaman 
meselesinde, igerek Sayın Başlbakan Yardımcısı 
Alican ve gerekse Malhmut Turgut 'arkadaşları
mızın ikisi de haklıdırlar. Biz Yüksek Meclis
te 5 yıllık plânı iyi <bir ışekilde 'çükarmak endi
şeli içerisinde (bulunuyoruz. Binaenaleyh, Iben 
öyle taihbıin ediyorum k i ; Yüksek Meclis bu 
plânın (bir an önce çıkmasını arzu ettiği za
man Usul Kanununda teslbit edileni 'zamandan 
daha ça/buk çıkacaktır. Bir kamunun, 'bir kara
rın Yüksek Meclisten ittifakla çıkması, ittifaka 
yakın ekseriyetle çıkması hepimizin arzusudur. 
Madeni iki, arkadaşlarımız zaman meselesinde 
titizlik gösteriyorlar, ki' (haklıdırlar, 'bunu Ek
rem Alican Beyefendi de teslim ettiler, o za
man tahdidatı kaidıralım. Fakat hepimiz (bu plâ
nın bar an önce çıkması için gayret gösterelim. 
leabederse gerek Komisyon ve gerek Heyeti 
Umumiye ıgeceli gündüzlü çalışsın.-Usul Kanu
nunda teslbit edilen zamandan daiha çaJbuk plân 
çıksın. 

Maruzatım bukadardır, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Mulhterem 

arkadaşlar, ihtilaflı iki nokta üzerinde hatip 
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arkadaşlarımız kıynıetji mütalâalar serdettiler. I 
Bunlardan hirisi; Komisyon çalışmalarının t ar- I 
zina taallûk «etmektedir. 

Arkada§kırınnz ıiner'i içtüzükten (bahsettiler. 
Bu temel kanunda içtüzüğe aykırı hükümler 
i>nl unduğunu 'söyledil er. 

Evvelâ, hukuki .mahiyeti itibariyle İçtüzük 
şüphesiz yalnız Meclisi h ağlar. Kanun lise, hem 
Meclisi, hem de Meclisin dışında herkesi bağ
lar. Bu itibarla kanunlar içtüzüklerden daha 
üstündürler. Kanunun istisnai hükümleri, hiç-
•bir zaman, İçtüzüğe aykırı diye gaynimer'i, 
gayrimütelber addedilemezler. Bu b'akımdan, bu 
nıoktaya mâtuıf mütalâa yerinde değildir. 

Yalnız, kıymetli arkadaşımız Mehmet Tur
gut Beyin hakkı argümanını dikkate almak zo
rundayız. Hakikaten, bütçe müzakerelerinin 
müddetlerinden çok dalha kısa müddet içinde 
plânı karara bağlamayı munısif ıgörmemek icab-
fder. Fakat bunun yanı sıra kahul etmek iceb-
eder ki, plân icra imkânı, tatlbik imkânı bul
madığı takdirde sadece nazari 'bir eser olarak 
kalmaya mahkûmdur. iBunun tatllıik imkânının 
bulunması hov şeyden evvel finansmanın sağ-
lanm'aısına bağlıdır. Burada, Sayın Barbakan 
Yardımcısı alakadarımızın izah ettiği gibi, bu 
sene çok âcil ve zaruri meselelerle mıillet ve 
Meclis karşı karşıya (bırakılmıştır. Bu 'zarure
tin hududu içinde meselenin hassasiyetle ele 
alınması icahediyor. -Bu bakımdan 'bendeniz Sa
yın Melhmet Turigut Beyin bu kürsüden ifade 
ettiği hususu çok şayanı şükran kahul ediyo
rum. Adalet Partisi' Grupu arkadaşlarımdan da 
ricam, eserin millete tıopyekûn maledilmesi hu
susunu takdir ederek ittifakla bu kanunun 
Meclisten çıkması, gerek halkın kanuna olan 
inancı 'bakımından, igerekse efkârı umumıiyeye 
tesiri ibakımından ve her yönden kusursuz ol
duğu göstermesi halamımdan faydalı lOİacaktır. 
fîu haklımdan telif edici bir yol ilmim ak 'müm
kündür. Kanun, uzun vadeli, yıllara muzaf plân
lara, beş yıllık 'plâna tatlbik ediliyor. Bu itibar
la genel bir madde içinde tesbit etmek müm
kündür. Uzun vadeli plân. tekliflerinin müzake
relerini Iburada hiçbir suretle nazarı dikkate al
maksızın, olbjektif ölçüler liçerisindc maddeleri 
tesbit etmek mümkündür. Ancak, bunun yanı 
sıra, ıbir muvakkat madde ile, hu seneki zaru
retler nazara alınarak, hu yıl müzakere ve ka
bul edilecek plân tasarısının, muhterem Baş-
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bakan Yardımcısının arz ettiği mütalâa çerçe
vesinde, Komisyonun getirmiş olduğu şekilde 
'bir muvakkat madde ile, ,bu yıla mahsus olmak 
üzere kalbul edilmesinin telif edici bir nokta 
olacağı kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın öztürk arkadaşım izin. sözlerine esas 
itibariyle iştirak etmemeye imkân yok. Ha
kikaten, içtüzüğün bir hükmünün, bir ka
nunla, bahusus özel bir kanuna rağmen, 'hâ
lâ m er'i (kalacağını kabule imkân göremiyo
rum. İçtüzüğün 32 nci maddesi, içtüzük mer'i 
olduğu müddetçe elbette ki, mer'i Ikalknakta 
devam edecektir. Bu demek değildir İki, hu
kuk kaideleri hiyerarşisinde, kanundan daha 
geri plânda yer âlân içtüzük kanunla değiş
tirilemez. Kaldı ki, 'burada yaptığımız şey, 
içtüzüğün 32 nci maddesini değiştirmek de
ğildir. Burada belli bir komisyona ait özel 
bir Ikanun çıkarıyoruz. Şu mânada bir, bir özel 
kanun ki, umumi kanun, özel kanun tefriki 
cari olacaktır. Böyle bir öze1! kanunda Plân 
Karma Komisyonu için Ibir toplantı nisabı, bir 
karar nisabı gösterildiği zaman bunun mâna
sı, içtüzüğün 32 nci maddesinin bu Karma 
Komisyonda tatbik edilmiyeceği, fakat diğer 
komisyonlarda tatbikine devam edileceğidir. 

Sayın Yılanlıoğlu arkadaşımız, zaman tah
ditlerini tamamen kaldıralım dediler. Nazari 
olarak bu görüşü büteje kanunları için dahi 
ileri sürmelk mümkündür. Ancak, buna rağ
men, Anayasa prensip itdıbaniyle bütçeyi müd-
detlemiştir. Bunun sebebi, Bütçe Kanununun 
muayyen bir zamanda meriyete girmesi zaru
retidir. Plân için de böyle bir durum vardır. 
5 yıllık bir kalkınma plânının, o plân tatbi-
ka başlanacağı malî yıldan önce behemahasl 
kesfoi ketiyet etmesi gerekiyor. Aksi halde, 
plânın ilk yılına ait bütçenin o plâna uygun 
olarak hazırlanması, iktisadi Devlet Tevek
küllerinin yatırım ve 'istihsal programlarının, 
yine plân esaslarına uygun ollarak ihzarı ve 
nihayet, gerekli karşılık paraların, dış hibe 
ve kredilerin zamanında bulunabilmesi ba
kımından ve hassaten plânın finansmanının 
temini bakımından, elbette ki, uzun vadeli 
plânın, tatbik a başllanacağı malî yıldan daha 
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önce yürürlüğe girmesinde kesim zaruret I 
vardır. Mahiyeti itibariyle uzun vâdeM plân 
müddetlemeyi gerektiren bir vesikadır. Bu iti
barla, tahdidin tamamen kaldırılması fikri
ne iştirak edemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbajkan 
Yardımcısı Alican'nm da izalh ©ttikılleri gibi, 
biz, bu müddetlerin plânı, kemali ve şümulü 
ile görüşmeye kifayet eder mahiyette olduğu 
kanısındayız. Eğer, tecrübe neticesinde bumun 
;aksi sabit olursa, ileride kanunu değiştirmek 
suretiyle bu müddetleri uzatmak daima müm
kündür. 

Bir geçici madde ilâvesi suretiyle bu gü
nün zaruretini karşılıyalım ve maddede müd- I 
detîeri uzatalım 'teklifini de pratik bulmuyo
ruz;. Sebebi §u : 

Her halükârda, burada ilk beş yıllık kal-
'kınma plânı üzerinde yapılacak müzakereler 
•neticesinde, temel maddemize koyduğumuz I 
müddetlerin kâfi veya gayrikâfi olduğunu an-
liyacağımiza göre, hu hususta ıtenuel madde
yi dondurup, ayrıca geçici bir madde ile gü
nün zaruretini karşılamaya Düzüm yoktur. Tec- I 
rübeler, temel maddeye koyduğumuz müddet- I 
lerin kifayetsiz olduğu neticesini (doğurursa, 
bunu lelbette ki, değiştirmek mecburiyetinde I 
kalacağız. Bu itibarla, geçici bir madde »ted- I 
vinin pratikte her hangli bir fayda bağlıyaca
ğını sanmıyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem arkadaşlar, Muhterem Başbakan I 
Yardımcısının verdiği izahata teşekkür ede- I 
rim. I 

Şunu iafde etmek isterim ki, gerek Mehmet I 
Turgut arkadaşınız, gerekse mensubolduğu par
ti, bu plânın Hükümetin istediğinden çok daha 
kısa zamanda çıkmasını bütün kalbi ile arzu 
eder. Ve bunun çıkmaması için de, bizim 
teklif kabul edildiği zaman, hiçbir sebep yok- I 
tur. 

Bizim itirazımız şundan geliyor : 
Bir defa; bir kanun yapılırken, «bütün 5 yıl

lık plânlar1 için bir kanun yapılırı» hususunu 
düşünerek, bu 5 yıllık plânı çok dar bir zaman 
aralığına sıkıştırmak mecburiyetinde olduğu
muz için, bu dar azmanda kanun yapmamak 
iktiza eder. Sonra, burada sunulan zamanlar 
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maksimum, zamanlardır. ' Burada bir ay içinde 
çıkar demesi, komisyondan muhakkak bir ıayda 
çıkar dernek değildir. 15 günde de çıkar de
mektir. Bunlar maksimum zamanlardır. Biz bu
rada 5 yıllık plânın enine boyuna müzakeresi 
için zamanları koyalım. Hükümetin arzusuna 
uyup bu kanunu kısa zamanda çıkarma yo
lunu çalışma metodunda arıyalım. Meselâ, gece 
çalışalım, lüzumsuz konuşmalara meydan ver
in iyelim ve çok çalışmak suretiyle biz bunu 
vaktinde yetiştirelim. Muhakkak dar bir za
manda yetiştirmek mecburiyetinde kalmıya-
lım. 

BAŞKAN — Efendim, iki kifayet önergesi 
viiv, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakere konusu ikinci madde vuzuha .er

miştir. 
Kifayetin oya konulmasını arz ve teklif ede

rim. 
izmir 

Mustafa Uyar 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yapılan müzakerelerde mil

letvekillerinin, komisyonun ve Hükümetin gö
rüşü ile durum aydınlanmıştır. 

Bu itibarla, madde üzerindeki müzakerelerin 
kifayetinin oya konulmasını* saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Bursa 
•Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu iki 
takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Efendim, komisyonun ikinci madde hakm-
dalri değiştirgesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede yapılan değişikliğin zaruri 

sonucu olarak 2 nci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :. 

«Uzun vadeli plânın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülmesi; 

Madde 2. — Uzun vadeli plân, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyo
nunda görüşülür. Bu Karma Komisyon, Ana
yasanın 94 neü maddesine göre seçilen Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonu üyelerinden kurulur. 

2. Plân Karma Komisyonu, uzun vadeli 
plân, kendisine havale edildiği tarihten iti
baren en çok yirmi dört saat içinde görüş
meye başlar ve en çok yirmi gün içinde karara 
bağlıyarak derhal Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kuruluna sevk eder. 

3. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 
bu metni en çok altı gün içinde görüşüp ka
rara bağlar. Cumhuriyet Senatosunda plânın 
görüşülmesi ve oylanması bittikten sonra, plân 
derhal Plân Karma Komisyonuna sevk edilir. 

4. Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet Se
natosunun kararını en çok üç gün içinde 
görüşerek karara başlar ve plânı derhal Millet 
Meclisi Genel Kuruluna sevk eder. 

5. Millet Meclisi Genel Kurulu, plânı en 
çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar. 

Millet Meclisinin kararı nihaidir. 
6. Uzun vadeli plânın Plân Karma Ko

misyonu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel kurullarında görüşülmesi ve oy
lanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Plân, Plân Karma Komisyonu ile Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurul
larında aralıksız görüşülür. 

Plân, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel Kurullarında bir defa görüşülür. 
Bu görüşmelerde esas, Karma Komisyonun ra
porudur. 

b) Uzun vadeli Plânın Karma Komisyonu 
ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ge
nel Kurullarında görüşülmesi, plânın tümü üze
rinde yapılır. 

c) Plân Karma Komisyonunda önce Hü
kümet tarafından plânın bütünlüğünü bozrnı-
yacağı belirtilen değiştirgeler oylanır ve Kar
ma Komisyonca hazır bulunan üyelerin salt 
çoğunluğunun oyu ile karara bağlanır. 

Plânın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe be
lirtilen değiştirgeler, gerekçeli geri verme öner
gesi sayılarak, (d) bendi hükümlerine göre gö
rüşülür ve oylanır. 

d) Plân Karma Komisyonunda plânın tü
mü üzerindeki konuşmalar bittikten ve (c) ben
dinin 1 nci fıkrasında sözü geçen değiştirgeler 
oylandıktan sonra, plânın Hükümete geriveril-
m esine dair gerekçeli önergeler görüşülür ve bu 
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önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı oylanma
sına geçilir. 

Geriverme önergelerinin her biri hakkında, 
sadece, Hükümet ve geriverme önergesindeki 
birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 
imza sahibi konuşabilirler. 

Plân Karma Komisyonunun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilen 
geriverme gerekçeleri, plân ile birlikte Hükü
mete geriverilir. ' 

Hükümet, Karma Komisyonca kabul edilen 
geriverme gerekçelerinden katıldığı gerekçe
lere göre plânı değiştirir ve katılmadığı ge
rekçelerin hangileri olduğunu Karma Komisyo
na bildirir. Karma Komisyon, bu hususu rapo
runda belirtir. 

Plân Karma Komisyonunun toplantı oranı 
üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 

(e) Plân ile Karma Komisyon raporunun 
tümü üzerinde Cumhuriyet, Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel kurallarındaki konuşmalar bit
tikten sonra, plânın Hükümete geriverilmesine 
dair gerekçeli önergeler ile Karma Komisyon
ca kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş olan 
geriverme gerekçeleri görüşülür ve bu gerek
çelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir. 

Bunlardan herbiri hakkında, sadece, Karma 
Komisyon, Hükümet ve geriverme önergesin
deki birinci imza sahibi veya göstereceği bir 
diğer imza sahibi konuşabilirler. 

Dikkate alınmasına karar verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüş
me açılır. 

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her
biri hakkında, sadece, Karma Komisyon, Hü
kümet ve geriverme önergesindeki birinci imza 
sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi 
konuşabilirler. 

Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri 
tekrar ayrı ayrı oylanır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yu-
kardaki fıkra gereğince geriverme gerekçele
rinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, 
plânın tümü açık oya konur ve plân kabul edi
len geriverme gerekçeleriyle birlikte 3 ncü 
bent gereğince plân Karma' Komisyona sevk 
e d il iı*. 

Millet Meclisi Genel Kurulunda 6/c bendi
nin f> nci fıkrası gereğince geriverme gerekçe-
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1 erinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından son
ra, kabul edilen geriverme gerekçeleri .varsav 

plân bu gerekçelerle birlikte Hükümete gerive-
i'iliı*. 

Hükümet, Millet Meclisince kabul edilen 
geriverme gerekçelerini de dikkate alarak, 
plânda uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve 
bu hususları bir raporla Millet Meclisi Genel 
Kuruluna bildirir. 

Geriverme gerekçelerindejı hiçbiri Millet 
Meclisince kabul edilmemişse veyahut yukar-
daki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bil
diren raporun görüşülmesinden sonra, plânın 
tümü açık oya konur.j» 

Geçici Komisyon 
adına Sözcü 

îstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Efendim, şimdi komisyonun bu 
değişik metniyle ilgili önergeleri, en aykırılık 
sırasına göre okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Beş yıllık plânın müzakeresi için 2 aylık 

zaman verilmesi hususunun oylanmasını arz 
ederim. 

Afyon 
Mehmet Turgut 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis komisyonları İçtüzüğün 32 nci mad

desine göre toplanmak zorundadır. İçtüzük hü
kümlerini tadil eden bir toplantı nisabının Usul 
Kanununda yer alnrası doğru değildir. 

Bu sebeple, Plân Komisyonunu İçtüzük hü
kümlerine göre toplanmasını ve karar vermesi
ni teklif ve arz ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — .Efendim, önergeleri oylamak 
için teker teker okutuyorum. 

(Afyon Milletvekili Mehmet Turgut 'un 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Bu hususun dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedildi. 

(Kırşehir Milletvekili Memduh Ei'demir'jn 
önergesi; tekrar okundu.) 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedildi. 

Diğer iki önerge aynı mahiyettedir. 
(Kırşehir Milletvekili Halil özmen ile Yoz

gat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğfe.n'm öner
geleri tekrar okundu.) 

GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Her ikisi de aynı mahi
yettedirler. 

Başkanlığa 
Uzun vadeli plânın, Plân Karma Komisyo

nunda, müzakeresinde toplantı nisabının üye 
salt çoğunluğu ile yapılacağının maddeye derci
ni arz ve teklif ederim. 

KırşeJhir 
Halil özmen 

Başkanlığa 
Plân, Karma Komisyonlrmda da, gerekçeli 

geriverme önergelerinin kabulünde de, üye salt 
çoğunluğu esasının kaldırılarak, mevcut üye 
ekseriyetiyle karar almaacğı hususunu arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — 0 halde önergeleri ayrı ayrı 
tekrar okutuyorum. 

(Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (istanbul) — Zaten maddeye konmuş
tur. Halil özmen arkadaşımız önergesini lütfen 
geri alsınlar. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evvelce kon
mamış idi, biz daha evvel teklif etmiş bulunu
yoruz. 

BAŞKAN — Maddede mevcudolduğu için 
oya sunmuyoruz. Diğer takriri tekrar okutuyo
rum. 

(İsmail Hakkı Akdoğan'm önergesi tekrtar 
okundu.) 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedildi. 

Komisyonun değişik şekilde hazırladığı 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul olundu. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin uzun vadeli plân 
uygunluğu 

MADDE 3. — 1. Kanun tasarısı ve teklif
leri. uzun vadeli plâna uygun olmiak zorunda
dır. 

2. Yasama meclisleri komisyonları ve kar
ma komisyonları kendilerine havale edilen ka
nun tasarısı ve tekliflerini, bunlarla ilgili me
tinleri ve bu ttasarı, teklif ve metinler üzerinde 
verilen önerge ve değiştirgeleri, uzun vadeli 
plâna uygunluk bakımından da inceler ve uy
gun bulmadıkları takdirde, reddederler. 

3. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıkları, uzun vadeli plânla ilgili gördük
leri tasarı ve teklifleri en son olanak Plân Ko
misyonuna havale ederler. Kanun tasan ve tek
lifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum 
göstermesi halinde de, Plân Komisyonuna ha
vale olunur. 

Millet Meclisi Plân Komisyonu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plân Karına Komisyonunun 
üyesi olan milletvekillerinden; Cumhuriyet Se
natosu Plân Komisyonu da, aynı Karma Komis
yonun üyesi olan Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden kuruludur. 

Millet Meelisi ve Cumhuriyet Senatosunda-
ki Plân komisyonları, bu bendin 1 nci fıkrasın
da zikredilen kanun tasarı ve tekliflerinden baş
ka, kamu harcama veya gelirlerinde artış, veya 
azalışı gerektiren kanun, tasarısı ve tekliflerini 
veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği ta
şıyan tasarı (veya tekliflerin bahis konusu mad-
dfelerini incelerler ve her (bir yasama meclisinin 
içtüzüğü ile verilen diğer görevleri yerine geti
rirler. 

4. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Plân 'komisyonlara' diğer (koanisyonlarm rapor 
ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâ
na aykırı buldukları hususları belirtir ve met
ni uzun vadeli plâna uygun şekle sokarlar. Bu 

takdirde, genel (kuruldaki görüşmelerde esas, 
Plân Komisyonunun raporudur. Ancak, Anaya
sanın 92 nci maddesi gereğince Karona Komis
yon kurulması gereken hallerde, Genel Kurul 
görüşmelerinde esas, Karma Komisyonun rapo
rudur. 

Genel ve (katma bütçe kanunları tasarıları 
ile Ibu kanunlara ilişkin ek (basarılar vie değişik
lik (tasarıları, genel veya 'katma Ibütçeli daire
ler için elk ödenek veya olağanüstü ödenek ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarıları ile ıbu Ika-
nunlara ilişkin değişiklik tasarıları ve balhis ko
nusu tasarılarda bölümler arasında aktarma ve
ya olağanüstü aktarma yapılmasına dair ikamın 
tasarıları ile kanuna uygun olarak yasama mec
lisleri idareci üyeleri tarafımdan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ait bütçenin değiştirilme
si hakkında verilecek kanun teklifleri için 3 neü 
bendin 1 nci fılkrası ilıe bu bendin 1 nci fıkrası 
hükümleri uygulanmaz. 

5. Yasama meclisleri komisyonları, kraana 
komisyonları ve (genel kurullarında, Hükümetçe 
yürürlükteki uzun vadeli plâna aykırılığı ıgerek-
ç esiyle reddi istenen kanun (tasarı, teklif ve m/e-
tinlerinin veya bu tasarı, teklif ve metinlerin 
belli hükümlerinin kabulü ve kanun tasarı, tek
lif ve metinleri üzıerinde verilen önerge ve de
ğiştirgelerden Hükümetçe aynı gerekçeyle red
di istenenlerin dikkate alınması ve kabulü, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile olur. 

BAŞKAN — Kbmisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu maddenin «kanun tasarı ve teklifleri uzun 
vadeli plâna uygun olmalıdır» şeklindeki birin
ci bendini Anayasanın 129 neu maddesinin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesi muvacehesinde 
haşiv telâkki ediyoruz. Bu itibarla, çıkarılması 
için bir değiştirge veriyoruz. Hakikaten, Ana
yasanın 129 ncu maddesinin birinci fı'krasmın 
ikinci cümlesinde «kalkınma bu plâna göre 
gerçekleştirilir» deniyor. Elbette ki Yüce Mec
lis, önüne gelen kanun teklif ve tasarılarının 
uzun vadeli plânda zikredilen ana istikametle
re uygun olup olmadığını tezekkür edecektir. 
Uygun olmadığı hakkındaki kararı da yine Yü
ce Meclis kendisi 'verecektir. Bu itibarla mad
denin bendi (birinci haşivdir. Haşiv olması do-
layısiyle de 'bâzı tereddütler olabilir. Bu itibar
la, bu fıkrayı çıkartıyoruz. İBilâlhara bununla 
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^İlgili olarak bentler şurasına göre yeniden nu
mara alacaktır. Yeni şekilde birinci bendin •bi
rinci satırındaki «3 noü bentt» i/baresi «ikinci 
bent» olarak değiştirilecektir. 

'Bundan başka, slon bentte yine Adalet Par
tisi Grupu adına geçen birleşimde konuşan Fer-
rulh Bozbeyli arkadaşımızın savunduğu teze 
yaklaşmak ,makisadiyl'e, (bir değişiklik yapıyo
ruz. Tekrar arz edeyim: ('Yasama meclisleri 
komisyonları ve Karma 'komisyonlarında Hü
kümetçe yürürlükteki uzun vadeli plâna aykı
rılığı 'gerekçesiyle reddi listenen kanun tasarı, 
teklif ve 'metinlerinin veya Ibu tasarı, teklif ve 
metinlerin belli Ibükümlerinin kalbulü 've kanun 
tasarı, teklif ve metinleri 'üzerinde verilen öner
ge ve değiştirgelerden Hükümetlçe aynı gerek
çeyle reddi istenenlerin dikkate alınması ve ka
bulü, üye tamsayısının sallt çoğunluğunun 'oyu 
ile olur.) demişiz. [Bu, kalkınmanın plâna uy
gun olarak yapılmasını sağlıyan bir tedbir ol
duğu için Anayasaya aykırı sayılamaz. 

Bununla beraber arkadaşımi'za yaklaşmak 
maksidaiyle Ibu lhususta yaptığımız değiştirme 
ile şu esası kabul etmiş bulunuyoruz: 'İhtisas 
komisyonlarındaki çalışmaların 'ehemmiyeti ve 
komisyonların genel kurulda 'oynadıkları ro
lün tesirlliliğine Ibinaen, kiomisyonlarda Ibu esa
sı yine muihafaza ediyoruz. Ancak Cuımlhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulları için 
ibir tefrik yapıyoruz, Cumbfpuriyet 'Senatosu Ge
nel Kurulunda plâna aykırılığı dolayrsiyle Hü
kümetçe reddi istenen hususlarda üye tamsayı
sının salt çoğunluğu esasından sarfınazar edi-, 
yoruz. 'Millet (Meclisi Genel Kurulunda ise, esas-
<ta yine ıbu husustan sarfınazar ediyoruz. An
cak, Millet Meclisi Genel Kurulunda esasen 
Anayasanın 105 nci maddesi gereğince güven 
oyu istemi sistemi işliyeceğinden, eğer Hükü
met bir kanunun veya belli İbir kanun (hükmü
nün veya bir 'önergenin plâna aykırılığı dola-
yısiyle reddini ister ve 'bununla da iktifa et-
miyerek, bu Ihusu'su güven istemine bağlarsa, o 
zaman 'üye /tamsayısının saltçoğunluğu şartının 
aranmasını Anayasanın 105 nci maddesine is
tinaden uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde ko
nuşmak Miyen var mı efendim? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Üçüncü madde üzerinde ve küçjük bir nokta | 
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hakkında söz almış bulunuyorum ve bunun 
hakkında da ibir tadil teklifi vermiş bulunu
yorum. Komisyon, ımadde metnindeki bu tered
düdü izale edici bir açıklamayı zapta geçirir
lerse, taltaıin (olacağım cihetle bu tadil teklifi
min,'oylanmasına lüzum kalmıyacaktır. Anaya
sanın 129 ncu maddesi, plânın bütünlüğünü ko
ruyucu kanun ve tedbirlerin alınacağı 'hükmin 
nü ilhtiva eder. Komisyon, üçüncü maddesinin 
birinci 'fıkrasında, «'havale edilen kanun, tasarı 
ve tekliflerini ve bunlar 'hakkında verilen öner
ge ve değiştirgeleri, uzun vadeli plânm bütün
lüğüne uygunluğu bakımından da değiştirir, 
inceler» şeklimde ve '3 ncü fıkradaki «uzun va
deli plânın bütünlüğünü uygun şekle sokarlar» 
şeklimde tadilini ve 4 ncü fıkra Ihaline gelen 
«Uzun Vadeli plâna aykırılığı gerekçesiyle red
di îstenen kanun» tâbirine «bütünlüğü» kelime
sinin ilâvesinin Anayasamın 129 ncu maddesi
nin 'metnine uygıınlulğu bakımından, isabetli 
olacağı kanaatindeyim. 

'Teklifim budur. Komisyon burada, «plâna» 
tâbirinin plânın bütünlüğünü isltühdaıf ettiğini 
ifade ederse, Ibu (husus zapta 'geçecektir ve ile
rideki 'ihtilâfları önliyecektir'. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖ'ZCÜSÜ OOŞ'KUN 
KIRCA (İstanbul) — Mulhlterem arkadaşlarım, 
iLstilhdaf edilen 'husus ilkidir. 'Sadeice plânm bü
tünlüğünü korumak mevzuulba'his değilldir. Plân 
yürürlüğe girdikten sonra Ihu'zurunuıza gelecek 
teklifler plâna iki bakımdan aykırı olabilirler. 
Ya plânda muayyen İbir konuda tesbit edilmiş 
olan ana istikamet bu kanunla değiştirilir; bu 
değiştirilince de plânın bütünlüğü in'ikaslar 
itibariyle bozulmuş olur. Veya plânda alınması 
derpiş 'edilen bir tedbir .mevcuttur ve 'bu ted
bir yürürlüğe konmuştur; bir kanunla bu ted
birin (hedefinden inbiraf etmesi istenebilir ive 
bu da plânın bütünlüğünü bozmayabilir. Bu 
hüküm, sadece Anayasanın 1129 ncu 'maddesinin 
ikinci fıkrasındaki «plânım bütünlüğünü boza-
'cak değişiklikleri sağlryacak tedbirler» özel ka
nunla düzenlenir, Ihükmünden çıkmıyor. Hem 
bundan çıkıyor, hem de '129 ncu maddenin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesinden çıkıyor. 
Orada «kalkınma bu plâna göre gerçekleştiri
lir» denmektedir. Şu balde, kalkınmayı ger-. 
çekleştirmekle görevli olanlar, bütün kamu or
ganları, başta Yüce Meclis olmak 'üzere, plân 
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yürürlükte oklukça, alınacalk tedbirlerin bu 
plâna uygun olup olmadığı hususunda incele
mede bulunmak ve bunu Ibir karara Ibağlamak 
durumundadırlar. Alınacak 'kanuni tedbir, il
mî ve aihen'kli 'olması bakımından pl'ânm bütün
lüğünü Ibozucu malhiyette olsun veya 'olmasın, 
madem ki, Anayasada, 129 ucu maddenin 1 nci 
fıkrasında «'kaKkınma bu plâna ',göre gerçe'kleş-
tiıtilir» denmektedir. !Bu 'fıkrada Bola'k arkada
şımızın teklif ettiği 'tarzda Ibir 'tahdide lüzum 
folktur; böyle bir tahdidin olmamasına lüzum 
vardır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın komisyon sözcüsünün bu konuşması ile 
teklifimin isabetini anlamış bulunuyorum. 129 
ncıı madde «Kalkınma bu plâna göre gerçekleş
tirilir.» hükmünü vaz'ettikten sonra bu plânın 
bütünlüğünü koruyacak tedbirlerin ittihazı hük
münü sevk etmiştir. Nedir? Bir plân yapılacak
tır. Bu plâna göre kalkınma gerçekleştirilecek
tir. Ne yapılacaktır? Meclis ve hükümetler ken
dilerini tahdidedeceklerdir. Ve bu plâna riayeti 
kendi kendini tahdidetmek suretiyle hükme bağ
lanacaktır. Hangi plânın bütünlüğüne riayet 
hükme bağlanacaktır? 

Şimdi, bu teklifin maksadı şudur : Anayasa
nın muhtelif maddelerinin tefsiri »münasebetiyle 
hâdise skolâstik safhaya girmektedir. Plân bir 
kül olarak mütalâa edilecektir. Plânın ilmî bü
tünlüğü, temel hedefleri ve stratejisi tesbit edil
miştir. Bundan sonrası, Muhterem Coşkun Kır
ca arkadaşımızın da çok iyi bildikleri gibi, bir
takım tahminler ve cebrî muadeleler durumunda
dır. Temel ilkeler plânın bütünlüğüdür. Bu 
bütünlük içinde Hükümet bağlıdır; bu bütünlük 
içinde Meclis bağlıdır. Nitekim, üçüncü madde
de tasan ve kanun tekliflerinin plâna aykırı
lığının veya plânın tamamına mutabakatının tet
kiki mevzuubahistir. Yalnızca Meclis bağlı de
ğildir, Hükümet de bağlıdır. Meclisin çıkarmış 
ve kabul etmiş olduğu plâna aykırı kanun tasa
rıları Hükümetten de gelemiyecektir, o inisiya
tifini kaybetmiştir. Komisyona geldiğinde «plâ
na aykırıdır, hayır, plânın bütünlüğüne aykırı
dır,» durum, münakaşası kendiliğinden doğacak
tır. Dar tefsire tabi tutulursa olacağı budur. 
Tedbirler cümlesinden olarak, «Plân mota mo 
plândır. Buna aykırı bir icraatı Hükümet ya
pamaz.» denecektir. Burada Hükümetin de sey
yal iy eti kalmamıştır, 
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Madde, komisyonun teklif ettiği şekilde ka

bul edilecek olursa müstakbel teşriî devrelerde, 
meclislerde ve komisyonlarda tekrar tekrar mü
nakaşalar doğabileceğini ve tekrar tekrar zama
nımızın harcanacağını belirtmek maksadiyle tek
rar söz aldım, özür dilerim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Plân buradan ıgeçecek, 
Resmî Gazetede yayınlanacak ve biz herkesin 
öğreneceği bir plânın içine bakacağız. Plânın 
içinde mevcut bir tedbire aykırı kanun tasarı 
veya teklifi gelmişse, evvelâ yasama meclisleri 
komisyon'ları bunu tetkik edecek, sonra da Genel 
kurulları tam bir hükümranlığa sahibolarak 
uygunluk veya aykırılık hakkında karar vere
cek. Ama bu kararı verirken, komisyonlarda 
Hükümetçe aykırıdır dendiği zaman, hayır uy
gundur diyebilmek için üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyu gerekecektir. Harfi harfine 
yazdığımız şey sarihtir, kanun da'ha evvel Hü
kümetten gelmiş bir tasarı olabilir, yani tümü 
veya bir hükmü plâna aykırı olabilir. Verilen 
önerge de, değiştirge de aykırı olabilir. Bunun 
için de tereddüde mahal yoktur. Plân Resmî 
Gazetede neşredilir edilmez yürürlüğe girmekle 
mesele sarahaten anlaşılacaktır. Müsaade eder
seniz, bu mevzuda bir misal vereyim; muhtelit 
şekilde plân yapmak mümkündür, meselâ mu
ayyen bir yıl için zirai krediler bir hedef olarak 
gösterilebilir. Bu hedefin dışına çıkacak şekilde 
meselâ, zirai krediler disponibi'litesitni genişlete
cek olan teklifler elbette ki plâna aykırı olacak
tır. Ama plânda aksine bir kayıt yoksa, me
selâ, şu kadar gübre kredisi verilmelidir, diyen 
teklifler, umumi disponibilite içerisinde elbette 
ki, plânın bu hükmü karşısında plâna aykırı- ol-
mıyacaktır. Meselâ, plânda bu husus teferruatla 
yer almışsa, belli gübre kredileri şu yıl için şu 
kadar olarak tesbit edilmiştir denmişse, (bir 
ikinci plânda farzedelim M, doğrudan doğruya 
böyle bir sarahat olsun) bu sarahate aykırı teklif 
ve tasarılar belli gübre kredileri disponibilitesi-
ni değiştireceğinden plâna da, onun ilmî ahenk 
ve bütünlüğüne de aykırı olacaktır. Ama muh
temeldir ki, belli gübre kredilerinin disponibi-
litesi birer rakamla plânda tesbit edilmesin ve bu 
konu sadece zirai kredilerin umumi disponibıli-
tesi içinde mütalâa edilsin. Bu da mümkündür. 
Ancak, aynı zamanda, belli gübre kredileri has
saten teşvik edilecek de denebilir. Bu takdirde, 
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belli gübre kredilerinin teşviki ve artırılması 
hakkında gelecek bir kanun teklifinin, umumi 
olarak disponibilitoye aykırı bir netice doğurup 
doğurmaması bakımından plâna ve onun ahen-
gine aykırılığı münakaşa edilebilecek bir konu
dur. Yoksa sadece belli gübre kredilerinin teş
vik edilmemesini, hattâ aksini derpiş eden bir 
kanun teklifi veya tasarısı, muhtemeldir ki 
plânın ilmî ahengini bozmaz, fakat, yine de 
plâna aykırı olur. 

(^örülüyor 'ki, ikinci 'halde yani 'belli gülbre 
•kredileri için birer dispolilbilite rakamı gösterme
den sadece lâfız olarak ifade edildiği zaman ra
kamın değişmeliyle plânın ıbütünlüğü ibozulmıya-
Ibiliyor. 

Şu halde Anayasanın 129 nen maddesinin, 
«kalkınma 'bu plâna ıgöre .gerçekleştirilir,» hük
münün 'tatibik edilebilmesi bakımından, Aydın 
Bolak arkadaşımız m teklifinin reddedilmesi lâ
zımdır. 

AHİMUT AY'DIN ıBODAK (Balıkesir) — 
Teklifim, 129 ucu maddenin 2 nci fıkrasının met
nine tamamen mutabık Ibir tekliftir. 

(imtot KOMISYON (Sözcüsü OOŞKUN 
KIRCA (-Devamla) — 129 nen maddenin 1 nci 
fıkrasının ikinci eüıinlesi, «'kalkınma 'bu plâna gö-
re ıgerçekleştiritir.» demektedir. İkinci fıkrasında 
ise, «Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
ödevleri, plânın 'hazırlanmasında, yürürlüğe kon
masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar ve plânın ibütünlüğünü 'boza
cak değişikliklerin önlenmesini bağlıyacak tedibir-
ler özel kanunla düzenlenir.» denmektedir. 

Şimdiye kadar kâfi derecede izah ettiğimi 
zannediyorum. Kalkınma plâna ıgöre ıgençekleş
ti rilinken, 'çıkartılacak Ibâizı kanunlar, ibu hükmün 
tatbikini, plânın ilmî bütünlüğünü ihaz.niaksıızm 
önliyabilirler. iBu (bakımdan, işte İbu teklif, ikinci 
fıkranın hükmünü değil de, (birinci fıkranın hük
münün tatibikıni engeller. 

AHMET AYDIN (BUDAK (Balıkesir) - - Şu 
halde Anayasa noksan yazılmış. 

OEOtCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Anayasayı izah (Mitim. 
Noksan yazıldığına kaani değilim. 

iBAıŞİKAN — Komisyonun 3 neü madde hak 
kındaki değiştirisini okutuyorum. 

Yüksek fBaşkaniığa 
1. 3 neü maddenin 1 nci Ibendi, Anavasanm 

129 ucu maddesinin 1 nci fıkrası 'muvacehesinde 
haşiv teşkil ettiğinden, çıkarılmıştır. 

2. Diğer Ibentler sırayla 1 den itilbaren mı 
maralandırılacaktır. 

3. Yeni 3 neü bendin »sıontlan 3 neü satırın
daki «3 neü» ilbaresi «2 nci» olarak değiştin İm iş
tir. 

4. Aynı maddenin son ıbendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«4. Yasama meclisleri komisyonları ve kal
ına komisyonlarında, ıHükü.melçe yürürlükteki 
uzun vadeli plâna aykırılığı .gerekçesiyle reddi 
istenen kanun, tasarı, teklif've metinlerinin veya 
•bu tasarı, teklif ve metinlerin (belli Ihükümieri-
nin ve kanun tasarı, teklif ve metinleri 'üzerinde 
verilen önerge ve değiştirgelerden Hükümetçe 
aynı /gerekçeyle reddi istenenlerin kalbulü, ü,w 
tanı sayısının salt çoğunluğuyla olur. 

Yukardaki fıkranın Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kamun tasarı, teklif ve ımetinlerinin veya 
/bunların 'belli (hükümlerinin kalbulün'de ive önerge 
ve değiştirgelerin kabulünde uygulanması, Hü
kümetin ret istemini güven istemine Ibağlamasiy-
le mümkündür.» 

Arz olunur 
(loçici Komisyon adına 

ıSÜZCÜ 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

'BAŞKAN — Sayın Aydın Bulak'm .' 
madde üzerindeki değiştirisini okutuyorum. 

ucu 

Başkanlığa 
3 neü madde metninde plân, plânın kelime

leri yanına (bütünlüğüne, Ibütünlüğü kelimeleri
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

.Balıkesir 
Ahmet Aydın iBulak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎöt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KTRCA (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler... 

Reddedilmiştir. 
Komisyonun değiştiricine göre 3 neü «radde

yi okuyoruz. 

Kaniim tasarısı ve teMiflerinin uzun vadeli plâ
na uygunluğu 

MADDE 3. — 1. Yasaınna Meclisleri konıis-
yonları ve 'karama komisyonları kendilerin*a ha-
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vale edilen kanun başarısı ve tekliflerini, bunlar
la ilgili metinleri ve bu tasarı, teklif ve metinler 
üzerinde verilen önerge ve değiştirgeçleri, uzun 
vadeli plâna uygunluk 'bakımından da inceler ve 
uygun nulmadıkian takdirde, reddederler, 

2. Millet Meclisi ve Cumıhuriyet Senatosu 
Başkanlıkları, uzun vadeli plânla ilgili gördükle
ri tasam ve teklifleri en son olarak Plân Komis
yonuna 'havale ederler. Kanun, tasarı ve teklif
leri, Hükümetin veya genel kurulun lüzum gös-
tenmesi halinde1, de, Plân Komisyonuna, havale 
olunur. 

Millet Meclisi Plân Komisyonu, Türkiye Bü
yük Millet .Meclisi Plân Karma Komisyonunun 
üyesi olan milletvekillerinden; Cumıhuriyet Se
natosu Plân Komisyonu da, laynı Karma Komis
yonun üyesi olan Cum'huriyet Senatosu üyele
rinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
Plân Komisyonları, hu bendin 1 nci fıkrasında 
zikredilen kanun tasarı ve tekliflerinden 'başka, 
kamu harcama veya geHirierinde artış veya aza
lışı gerektiren kanun tasarısı ve tekliflerini ve-
yahuıt sadece belli maddeleri İra niteliği taşıyan 
tasarı veya tekliflerin bahis konusu maddeleri
ni incelerler ve her bir yasama meclisinin iç
tüzüğü ile veril eu diğer görevli eri yarine getirir
ler. 

'1. Millet Meclisi1 ve Cumhruriyeti Senatosu 
plân 'komisyonları, diğer komisyonların rapor 
ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâna 
aykırı 'buldukları 'hususları 'belirtir ve metni 
uzun vadeli plâna uygun şekle sokarlar. Bu 
takdirde, Genel" Kuraldaki görüşmelerde esas, 
Plân Komisyonunun raporudur. Ancak, Anaya
sanın 92 nci maddesi gereğince Karma Komis
yon kurulması gereken hallerde, Genel Kurul 
görüşmelerinde esas, Karma Komisyonun rapo-
radıır. 

Genel ve katma, bütçe kanunları taşanları 
ile bu kanunlara ilişkin ek tasarlılar ve değişik
lik taşanları, genel veya katma bütçeli daireler 
için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilme
si hakkındaki kanun taşanları ile bu kanunlara 
ilişkin değişiklik tasarıları ve balhis konusu ta
şanlarda bölümler arasında aktarma veya ola
ğanüstü aktarma yapıilmasTiıa dair kanun tasarı
ları ile kanuna uygun olarak yasama meclisle
ri idareci üyeleri tarafından Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisine ait bütçenin değiştirmesi hak-
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kında verilecek kanun teklifleri için 2 nci ben
din 1 nci fıkrası, ile bu bendin 1 nci fıkrası hü
kümleri uygudanım az. 

4. Yasaıma Meclisleri komisyonları ve kar
ma komisyonlarında, Hükümetçe yürürlükteki 
uzun vadeli plâna aykınlığı gerekçesiyle reddi 
istenen kanun tasarı, teklif ve metinlerinin ve
ya bu tasarı, teklif ve metinlerin belli hükümle
rinin ve İkamın tasarı, teklif ve metinleri üzerin
de verilen önerge ve değiştirgelerden Hükümet
çe aynı gerekçeyle reddi istenenlerin kabulü, 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olur. 

Yukarıdaki fıkranın Millet Meelisi Genel Ku
rulunda 'kanun tasarı' teklif ve metinlerinin ve
ya bunların belli hükümlerinin kabulünde ve 
önerge ve değiştirgelerin kabulünde uygulanma
sı, Hükümetin ret istemini güven istemine bağ-
laımasiyle mümkün dü r. 

BAŞKAN — -'] ncü maddeyi komisyonun de-
ğişıtirişi şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul dlundu. 

Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması 
MADDE 4. — Uzun vadeli plânın kabulün

den sonra bu plânda değişiklik yapılmasında, .1 
nci ve 2 nci maddeHer hükümleri uygulanır. 

Uzun vadeli plân Kanunu ile Bakanlar Ku
rallına verilen yetkiler saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
1 nci maddede kabul buyurduğunuz esasa uy
gun olarak bu maddenin 2 ncif ı krasını değiştir
meye ihtiyaç vardır. Bu değişiklik, «uzun vâ-
deli plân Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkiler saklıdır.» şeklindeki fıkranın, «Uzun 
vadeli plânın onaylanmasına dair kararla Bakan
lar Kuruluna verilen yetkiler saklıdır.» şeklinde 
düzeltilmesine dairdir. 

Arkadaşlarını, bu, kanunların yapılmasında 
da memleketimizde öteden 'beril uygulanan bir 
usuldür. Plânın bilhassa dış yardımlar ve tedi
yeler bakımından, suhuletle tatbiki için, bâzı 
müstacel hallerin ihtiyaçlannı (karşılayabilmesi 
için, bâzı hususların Bakanlar Kurulu kararna-
meleriyle değiş'tiriılebilmesi zımnında Yüce Mec
lisin 'Bakanlar Kuruluna yetki tanınması müm
kündür. Bu yetki, tasdika muallâk oömaksızın 
tanınabileceği gibi, 'bâzı hallerde meselâ, G-üm-
rük Tarifelerine mütaallik kanunlarda tarife po-
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zisyonlârının dsğiştkırilımesinde uyguladığımız 
şekilde, Bakanlar Kurulu kararnameleriyle de
ğiştirildikten sonra ımüayyen bir süre sonunda 
Ibu değişiklikleri, Yüce Meclisin tasvibine sun
mak gibi bir şarta da muallak olabilir. 

BAŞKAN — Komisyonunun değiştirisini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede yapılan değişiklik muvacehe

sinde 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Uzun vadeli plânın onaylanmasına dair ka
rar ile Bakanlar Kuruluna plânın değiştirilmesi 
için verilen yetkiler saklıdır.» 

Geçici Komisyon adına 
Sözcü 

İstanbul 
Coşkun Kıroa 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabuled enler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 
Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması 

MADDE 4. — Uzun vadeli plânın kabulün
den sonra bup landa değişiklik yapılmasında, 
1 nci ve 2 nci maddeler ihükülmlari uygulanır. 

Uzun vadeli plânın onaylanmasına dair karar 
ile Bakanlar Kuruluna plânın değiştirilmesi iıçin 
verilen yetkiler saklıdır. 

BAŞKAN — Oyunuza 'sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe (giriş 
MADDE 5. — Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe ıgiıner. 
BAŞKAN — Komisyonun 5 nci madde ola

rak yeni bir maddesi gelmiştir. Onu da 'okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin metne 5 nci madde ola

rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Uygunlanacak İçtüzük : 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Plân Karma Komisyonunun çalışmalarında, 
ibu kanunumda sarahat olmıyan hallerda, Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtü
züğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz oldu-

3 . 10 . 1962 O : 1 
ğu denetleme yetkisini, Ibu Karma Komisyon 
için de haizdir.» 

Geçici Komisyon adına 
Sözcü 

İstanbul 
Coşkun Kıroa 

BAŞKAN — Komisyonun yeni teşkil tekli
fini tasarıya 5 nci madde olarak eklenmek üzere 
oylarınıza arz edeceğim, ancak Ali Dizman ar
kadaşımızın da bir önergesi vardır, onu da oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddenin 

5 nci madde olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Oylamalar : 
Madde 5. — Bu kanuna göre yapılacak bü

tün oylamalar açık oyla yapılır. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi müstakil 

bir madde eklenmesine dairdir. Bu sebeple ev
velâ komisyonun yeni 5 nci maddesini okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Uygulanacak İçtüzük 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plân Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu 
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Mec
lisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtü
züğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz oldu
ğu denetleme yetkisini, bu Karma Komisyon 
için de haizdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

Ali Dizman'm yeni bir madde ilâvesine dair 
olan önergesini tekrar okuyup oyunuza arz ede
ceğim. 

(Ali Dizman'm önergesi tekrar okundu.) 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Teklifim hakkın

da söz istiyorum: 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, teklifin iki gayesi vardır; sürati te
min etmek ve bütünlüğünü korumakta bâzı ted
birleri getirmek. Bunların bir kısmı müddetlere 
ait, diğer bir kısmı ise üye tamsayısının salt 
çoğunluğuna itiraz eden hükümler idi. Bu ikinci 
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hükümler hakkında isabetli kararlar alan ko
misyon bunlardan vazgeçmiştir. Bundan evvel 
getirdiği esbabı mucibede, Meclisin belki çoğun
luğunun bulunmadığı bir tarihte gayet cüzi bir 
rey alınabilir ve bunun üzerinde oylama yapıla
bilir ihtimali idi. 

Bu ihtimal şimdi de vâki bulunduğuna göre 
ve muhtelif gayeyle eski şekilden rücu edildi
ğine göre bir zararı önlemek maksadiyle bir 
orta yolun bulunması zaruri olduğuna kaaniim. 
Bunu da ancak oylamaların açık oyla yapılması 
temin edilebilir. Böylece daha eski hükümleri 
getiren komisyonunuzun da gayesi tahakkuk et
miş olur. Bu itibarla teklifimin kabulünü arz 
ve istirham eylerim. 

GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
komisyonunuz Sayın Ali Dizman'm teklifine iş
tirak edemediğinden dolayı çok müteessirdir. 
Hakikaten oylama gerçi son gününde yapıla
caktır, ama plâna gösterilen alâka dolayısiyle 
büyük bir çoğunluk olacağı şüphesizdir. Ama 
plânın tümü her iki Mecliste açık oya sunula
caktır. Esasen bu kanunda sarahat olmıyan hal
lerde Ali Dizman arkadaşımız 14 arkadaşı ile 
birleşmek suretiyle her zaman açık oya gidil
mesini istiyebileceklerdir, bu daima mümkün
dür. Halbuki, önerge kabul edilirse, işler ziya
desiyle uzayacaktır. Reddini istiyoruz. 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — O halde önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geçici madde eklenmesi hak
kında bir takrir var, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki geçici maddenin ilâvesini arz ede

rim : 
Geçici madde 1. — İkinci maddedeki müza

kere süreleri yalnız ilk beş senelik plâna aittir. 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Buyurun, Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Arkadaşlar; 

müzakere etmekte olduğumuz bu kanunun ikin
ci maddesindeki müzakere sürelerinin hakikaten 
kısa olduğunu Sayın Başbakan Yardımcısı Ek
rem Alican kabul etmiştir. Yalnız dış finans
man bakımından zaruretler karşısında Hükümet 
bu müzakerelerin kısa zamanla takyidini tensib-
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etmiştir ki, bu da plânın 1963 senesinde organize 
edilebilmesini temin maksadiyledir. 

Yaptığımız kanun yalnız bu plâna aidolmadı-
ğına ve ileride gelecek 5 - 10 senelik plânların 
da, müzakere usulünü tesbit ettiğine göre, bu 
sürelerin gelecek öbür plân kanunlarına da teş
mili doğru olamaz. Çünkü, bu 5 yıllık plân 2 - 3 
sene sonra, inşallah muvaffakiyetle tatbik edi
leceğine göre, ilerde 5 veya 10 senelik plânların 
Hükümetçe getirilmesi elbette mümkündür. O 
zaman önümüzde geniş zaman varken bu kısa 
müddetler içinde görüşülmesi ve uygulanması 
bu kanunun bir icabı olacaktır. Bu doğru olma
dığına göre müzakere süresine ait bu maddenin 
yalnız bu beş senelik plâna aidolduğunun tasrihi 
elbette lâzımdır. 

Teklifimin kabulünü istirham ediyorum, hür
metlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Kanunun ikinci maddesi 
görüşülürken süreler mevzuu uzun uzadıya gö
rüşüldü. 

Bir geçici madde ile bu defalık daha kısa sü
relerin uygulanması fikri Yüksek Heyetinizce 
benimsenmedi. Şimdi Sayın Bilgin arkadaşımız 
verdiği önergeyle, madde olarak geçicilik vasfı
nı haiz olmaksızın kabul ettiğiniz sürelere, bun
lar bir geçici maddede değil, bir maddede yer 
almasına rağmen, bir geçici madde ilâvesiyle, 
geçicilik vasfı veriyor. Ancak geçicilik vasfını 
haiz olmıyan asıl süreler hangileridir? önergesi 
kabul edildiği takdirde bu husus belli olmıya-
caktır. Bu itibarla verdikleri önergenin kanun 
tekniğine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Reddini 
istemekten dolayı müteessirim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, bakıyorum ki, Komisyon Sözcüsü 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız benim fikrime 
yalnız kanun tekniği bakımından itiraz ettiler. 
Yoksa, arz ettiğim maddenin lüzumsuzluğunu 
ileri sürmediler, «kanun tekniği bakımından bu 
mümkün değildir, çünkü, geçici olmıyan mad
delerde bunun aksi vardır» dediler. Ben hukuk
çu değilim, yalnız realite bunu âmirdir. Bu söy
lediğim noktalar ehemmiyetli noktalardır. Eğer 
ben bu maddeyi bir hukukçu gibi tedvin eyliye-
memiş isem arkadaşlarım, bunu benim hukukçu 
olmadığına bağışlasınlar. Geçici Komisyondan ri
ca ediyorum, benim teklifimi benimsesinler, alsın-
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lar ve kanun tekniğine uygun olarak buraya ge
tirsinler, mesele vuzuha kavuşsun. 

BAŞKAN —• Sayın Bilginin teklifini tekrar 
okutup oyunuza sunacağım. 

(Ahmet Bilginin takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEOlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Dikkate alınmasını kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Reddedildi. 
Bir teklif var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde 6 ncı madde olacaktır. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon adına 

Sözcü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Eski 5 nci maddeyi 6 ncı mad
de olarak tekrar okutuyoruz. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 6. —• Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• 6 ncı madde hakkında söz isti-

yen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı madde 7 nci madde olacaktır. 
Arz olunur. 

Geçici Komisyon adına 
Sözcü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Eski (6) ncı maddeyi (7) nci 
madde olarak okuyoruz. 

Yürütme 
MADDE 7. — Bu kanunun yasama organiy-

le ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Yedinci mad
deyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeler üzerindeki görüşmeler sona 
ermiştir. Tümü üzerinde aleyhte olarak Halil öz
men var. Lehte Yahya Bey konuşacaklar. Buyu
run Halil Bey. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; 
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Yıllar boyunca Türk milleti kalkınmak için 

çalışmış, çırpındıkça çamurun içine düşerek bu
günkü iktisadi bozukluğa gelmiştir. 

Günlerden beri milletimiz kalkınma plânı
nın sıcak sesini radyoda ve basında duymakta
dır. Milletimiz plânlı bir kalkınmaya hasret kal
mış, plânlı kalkınma milletimizin ümit kaynağı
dır. Plânlı kalkınma milletimizin can damarıdır. 
Bu damar ne kadar sağlam yapılırsa milletimi
zin istikbali o kadar olacaktır. Plânlı kalkınma
nın temellerinin iyi ve sağlam atılması lâzım
dır. Bütün milletimiz gözünü plânlı kalkınmaya 
dikmiştir. 

Hal böyle olunca, beş ciltlik ve 2 bin sayfa
lık uzun vadeli plânın Yüksek Mecliste 8 gün 
gibi kısa bir zamanda görüşülmesine imkân yok
tur. Kalkınma plânı Yüksek Meclisinizden bir 
güvercin gibi uçarak geçecektir. Komisyon da 
tutumu ile böyle arzu etmektedir. 

Halbuki, Türk milletinin en büyük dayanağı 
olacak kalkınma plânının Yüce Heyetinizce gö
rüşülmesi lâzımdır. Böyle mühim bir kanunun 
bir oldu bitti ile müzakere edilmemesi lâzımdır. 
Türk milleti namına beyanda bulunacak her mil
letvekilinin plân hakkında çok geniş bir bilgi 
sahibi olması lâzımgelmektedir. Çünkü her mil
letvekilinin plân hakkında esaslı bilgi sahibi 
olarak gittiği her yerde seçmenlerine malûmat 
vermesi lâzımgelmektedir. (Gürültüler) 

Muflıtterem arkadaşlar; buraya çıkan hatip
ler aliyülalâ hatipler değildirler. Herkesin bir 
yanlış fikri olabilir. Bu diğer bir arkadaş ta
rafından burada düzeltilebilir. Biz her şeyden 
evvel dinlemeyi öğrenelim arkadaşlar. Benim 
fikrim bundan ilbaretıtir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. Sizde aksini söyleyin. 

BAŞKAN — Buyurun, lehte.. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

ankadaslarm, plânlama kanununun henüz geti
rilmekte bulunduğu şu sırada plânlama kanu
nu hakkında enine boyuna konuşamıyan Halil 
özmen arkadaşımın üzüntüsünü ben yerinde 
bulmuyorum. Çünıkü bu plânlama kanununun 
kendisi değil, usul kanunudur. Kendileri önü
müzdeki günlerde enine boyuna kalkınma plâ
nının üzerinde kıymeitli fikirlerini serd etmek 
imkânını bulacaklardır. Bu balkımdan üzülme
sinler. 

Aziz arkadaşlarım, birkaç günden beri de
vam eden usul kanunu üzerindeki müzalkere-
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ler ve münakaşalar çeşitli renkler ve çeşitli ı 
esintilerini bize göstermiştir. Ama insan her 
türlü fikri ortaya sürebilir. Yalnız fikri ortaya sü
ren grupların veya şahısların fikirleri gibi hare
ket tetmeleri iktiza eder. İnsanlar başka türdü 
düşünür, başka türlü hareket ederlerse, sami
miyetleri, fikirlerinin kıymeti, mahiyeti hak- ı 
kında (bir filkre varmak güç olur. 

Şimdi bu teşhisi koymaya lüzum yoktur. 
Yalnuz şunu iyi bilmek lâzımdır ki ; biz bu plânı 
tam mânâsiyle idrak .ederek, kıymetini ve mâ
nasını takdir ederek plânı tam mânası ile Türk 
'Milletinin arzu ettiği şekilde Meclisten çıkarır
sak o zaman 'bir kıymeti olur. ı 

Plânın Usul Kanunu hakkında görüşmelerin 
ağırlığı, (hafifliği ne şekilde olursa olsun plânın 
bu ımemlekete getireceği hayır hakkında üzerin
de gölgeler taşımış olmasının iyilik getirımiyece-
ğini bilmek icabeder. Bizim iç takatimiz zaten 
meydandadır. Yardım Kulübünün bu memleke
te yardım elini uzatmasiyle bu plân ancak ta
hakkuk edebilir. Biz bu plânı olmuş bdlfcmiş, kap
tıkaçtı gibi telâkki edip bunun hafif bir şekil
de ortaya sürülmesinde ve bu şekilde anlaşilma-
smda bu memleket için Ihayırlı neticeler sağla
nacağı kanısında değilim. Vaziyet bu şekilde 
tebellür ediyorsa, bu plân kalbul 'edilir veya 
edilmez, bunu 10 -15 yıl tatbik etme imkânının 
tahakkuk edebilmesi için, gönül birliği, fikir 
birliği yapmak bu (milletin vekilleri olan insan- ] 
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larm, memldketi hakikaten §u ıstıraplı halden 
kurtarmak için, dostlarımızın gösterdiği yardım 
eline bizim dört elle sarılmamız icabeder. Bu 
bakumdan o zaman plân bir kıymet ifade eder. 
O zaman oylarınızla burada kanunlaşacak olan 
plân kanunu hususi bir kıymet ifade eder. Bu
nun haricinde ne düşünülürse düşünülsün hiçbir 
zaman memleket hayırına bir iş yapmış olmayız. 

Arkadaşlar söylediler, hepimiz söyleriz, mem
leketin plânlı çalışmaya ihtiyacını, Jkanunun 
gönül ve ruh birliği ile benimsendiğini görmek 
istiyoruz. Fakat ondan sonra da kanundaki çe
şitli renklerin manzarasının bizi üzüntüye sevk 
etmemiş olduğunu kabul etmek mümkün değil
dir. 

Plân mevzuunda son sözü söylemiş olmanın 
hazzını duymaktayım. Sizleri yormak istemem, 
bir hayli arkadaş konuştu. Madem ki bu plân 
memlekete hayırlıdır, madem ki !bu plânın ta-
halkkukunu istiyor arkadaşlarımız, öyle ise bu
nu savsaklamada ne fayda vardır. Bunun için 
vatanseverlik duygusu içinde hareket ederek, 
bunu süratle müspet bir şekilde neticelendirelim. 
Hepinizi (hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü kabul eden
ler... Etmiyenler... Meclisimizce kabul olundu. 

Vakit gecikmiştir. 5 Ekim Cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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