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1. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir
Ağanoğlu'nun, Türk - işin Parlâmentoda
işçi dâvaları aleyhinde konuşmalar yapan
üyelerin tesbit olunarak seçilmelerine ça
lışacağı yolunda Milliyet Gazetesinde çı
kan yazı dolayısiyle gündem dışı demeci 497:499
2. — Van Milletvekili Şükrü Köseresoğlu'nun, 1965 bütçe kanunu tasarısının
(R) cetveli hakkında verilen ve kendisinin
de imzaladığı önergenin gayesinin hatipler
ve basın tarafından yanlış anlaşıldığına
dair gündem dışı demeci..
499:500
3. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın,
kahvenin Habeşistan'dan değil de Brezil
ya'dan ithal olunmasının doğru olmadı
ğı ve bu konuda Ticaret ve Gümrük ve
Tekel Bakanlıklarının işbirliği yapması
gerektiği hakkında gündem dışı demeci 500:501

Sayfa
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun Sosyal Sigortalar Kanıüıunun
Eskişehir'de tatbikatı dolayısiyle pekçok
çırakların işten ..çıkarıldıklarına, bu duru
ma Hükümetin bir çare bulması icabettiğine dair gündem dışı demeci ve Sanayi
Bakanı Ali Naili Erdemin, Sosyal Sigor
talar Kanunu tatbikatmdaki aksaklık!ann
Çıraklık Kanununun çıkmamasından doğ
duğu, tedıbir almak için Çalışma Bakanlığı
ile birlikte çalışıldığı yolunda cevabı
501:502
5. — Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in
dönüşüne kadar kendisine Sanayi Bakanı
Ali Naili Erdem'in, vekillik eleceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1194)
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6. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu'nun, istanbul Emniyet teşkilâtında
kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde,
beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili ko
nularda inceleme yapmak üzere, Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince kurulması
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi (10/19)
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Sayfa

Sayfa

çek olup olmadığı hususunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20)
502:505

7. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu
hükümlerini ihlâl edeci tarafsız radyo ol
maktan çıkıcı partizan bir davranış içer
sinde bulunduğu iddia ve isnatlarının ger-

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
BÎRlNCÎ OTURUM
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerde izin verilmesi kabul
olundu.
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ikinci, defa açık oya sunularak
kabul edildi.
Gelir Bütçesi kabul olundu.
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddeleri
üzerinde bir süre görüşüldü.
Saat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime
ara verildi.
Başkan
Kâtip
Puad Sirmen
Malatya
Nurettin Akyurt
Kâtip
•Nevzat Şener

İKİNCİ OTURUM
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddeleri
kabul olunduktan sonra tümü açık oya sunuldu.
Ayırım sonunda 174 ret oyuna karşı 230 oy1 a ka
bul olunarak kanunlaştığı bildirildi.
Başbakan Suad Hayri Ürgüplü 1965 bütçe
sinin kanunlaşması sebebiyle bir konuşma yapa
rak Hükümetin teşekkürlerini bildirdi.
1 . 6 . 1965 Salı günü saat 15.00 te toplanıl
mak üzere (Saat 23.25 te) Birleşime son verildi.
Başkan
Fuad Sirmen
Kâtip
Yozgat
Veli Uyar

Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli
Kâtip
Kastamonu
Sabri Keskin

2. GELEN KÂĞITLAR
Teklif
1. — Cumhuriyet Senalösu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Spor kulüpleri isimleri ile Müş
terek Bahis (Spor Loto) tertibi hakkında ka
nun teklifi (2/856) (Adalet, İçişleri ve Plân
komisyonlarına)
Raporlar
2. — Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (Gündem) (S. Sayısı :
978)

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil ve 26 arkadaşının, Dumlupınar Denizaltı Gemisinde şehit düşenlerin aile
leri lehine hükmolunan maddi ve mânevi taz
minatların rüçhanlı olduğuna dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonunun mütalâa raporu
ile Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/567) (Gündeme) (S. Sayısı : 979)
4. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/860) (Gündeme) (S.
Sayısı : 982)
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Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başfcanvefcili Mekki Keskin
KÂTtPLER : tsmet Kapısız (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu)
•,

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
i. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'nun, Türk - Îş'in Parlâmentoda işçi dâvaları
aleyhinde konuşmalar yapan üyeîerin tesbit olu
narak seçilmenıelerine çalışacağı yolunda Milli
yet Gazetesinde çıkan yazı dolayısiyle gündem
dışı demeci.
BAŞKAN —• Gündem dışı Sayın Ağanoğlu,
mevzuunuz ne idi efendim?
ALI ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) —
Milliyet Gazetesinde dün çıkan bir yazı dolayı
siyle.
BAŞKAN — Milliyet Gazetesinde dün çıkan
bir yazı dolayısiyle, buyurun.
Sayın Ağanoğlu, beş dakika ile mukayyet bu
lunduğunuzu hatırlatıyorum, efendim.
ALÎ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri,
Muhterem Milliyet Gazetesinin Sİ Mayıs
1905 gün ve 6289 sayılı dünkü nüshasında da,
birinci sayfada Türk - îş'in bir kara listesi ya
yınlanmıştır. On milletvekilinin adı yazılı bu lis
teye bendeniz de dâhil bulunmaktayım. Bunun
•birinci liste olduğu belirtilmektedir. Türk - îş'in
sayın yöneticileri Parlâmento çalışmalarını inceletîyorlarmış, işçi dâvalarına yararlı olmıyan
milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyele
rini tesbit ediyorlarmış, yeni listeler yayınlanacakmış.
Bu milletvekilleri
ve senatörlerin Meclis
içindeki konuşmalarım bir broşür halinde yaymlıyacaklarmış. Bir milyon aded
basılacak

broşür halkımıza dağıtılacakmış. Seçimlerde bu
üyelerin kazanmamaları için mitingler
tertip
edilecekmiş.
îşçi çevresi olsun olmasın bütün illerimizde
bu çalışmalar yapılacakmış. Onar kişüik ekip
ler seçim bölgelerine gönderilecekmiş.
îlk listede ismim bulunduğu için bu konu
daki düşüncelerimi Yüce Heyetinize sunmak
üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım.
Muhterem milletvekilleri,
Türk - îş'in sayın yöneticilerinin bu hareket
leriyle ilgili haberlerin doğru olmamasını te
menni ederim. Eğer doğru ise, bu hareketin
muhterem Türk işçi topluluğunun umumi arzu
su olmadığını, bir kısım idarecilerin kendi şah
si düşünce ve telâkkilerinin bir neticesi ola
bileceğini belirtmek isterim.
Eğer, Türk - îş'in bir kısım sayın yöneticile
ri, bu hareketleriyle milletvekilleri ve Cumhu
riyet Senatosu üyeleri üzerinde bir baskı yap
mak, ürkütücü ve yıldırıcı tesirler yapmak ça
basında iseler bu hareketleri beyhudedir. Bu
yüce çatı altında vazife görenler ve gelecekte
de vazif görecek olanlar Türk toplumu içeri
sinde, muhterem Türk işçisinin menfaatlerini,
huzurunu ve refahını, en az Türk - îş'in, bir
kısım sayın yöneticileri kadar düşünmekte ve
savunmaktadırlar. Ve daima, düşünecek ve sa
vunacaklardır. Bugün bu Yüce Parlâmento
içinde Türk toplumuna hizmet edenler, bu
yurdun selâmeti, bu büyük milletin ilerlemesi,
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yükselmeli ve refahı için en uygun yol olan I
Bir milyon lira ile mütaaddit işjçi mahallesi
bugünkü Anayasa düzeni içerisinde, demokra
nin yolu, kanalizasyonu yapıla/bilir ve sağlık
si ve hürriyet nizamı içinde çalışmalarına de- I şartları düzeltilebilir.
vam edeceklerdir.
Bir milyon lira ile birkaç işçi mahallesinin
Türk - îş'in hir kısmı sayın yöneticilerinin,
su tesisleri yapılahilir.
bizlerin Parlâmento içi çalışmalarımızı yurttaş
Bir milyon lira ile onlbinlerce muhtaç çocu
lara duyurma 'gayretleri lüzumsuzdur, beyhu
ğun okul masrafları karşılanabilir.
dedir. Çünkü, bu yüce çatı altında dört yıla
Bir milyon lira ile, yüzlerce genç işçi kızın
yaklaşan çalışmalarımızı, muhterem Türk hası
gelinlik masrafı, delikanlının düğün masrafı gö
nı ve Devlet Radyosu, tam hir bağımsızlık için
rülür ve onlar özledikleri aile yuvasına kavuştude ve günü gününe Türk ulusuna sunmakta,
ralabilir.
duyurmaktadır. Vatandaş her vesile ile ve. her
Bir milyon lira ile, işçi topluluklarının birvasıta ile bizleri murakahe etmektedir. Yurt
çak sosyal dertlerine deva hulunaıbilir, yaralarına
taş ve Türk seçmeni, Parlâmento içinde, ve va
merhem bulunabilir.
tan sathı üzerinde 'kimlerin nasıl çalıştığını, ne
Muhterem milletvekilleri;
yapmak istediğini, aydm düşünenleri, karanlık
Türk işçi topluluğunun yararına olmadığına
düşünenleri, yakînen izliyor, biliyor ve kanaat
inandığım hu hareketleri d'olayı'siyle Türk - îş'in
lerini kuvvetlendiriyor.
bir kısım yöneticilerini uyarmak istiyorum. Sos
yal meselelerimizin üzerine eğilirken daha Çok
Muhterem milletvekilleri;
namimı, yapıcı, uzlaştırıcı, bağdaştırıcı olmaları
Şu anda, Yüce Meclis içinde bir görev ya
nı, temenni ediyorum.
parken, Türk işçisinin menfaatlerini savuna
Muhterem milletvekilleri;
rak Türk - tş'in sayın bir kısım yöneticilerine J
Şimdi, sosyal meselelerimiz karşısındaki dav
seslenmek istiyorum.
ranışlarımızla
ilgili bize yöneltilen tenkidinBizlerin çalışmalarımızı halk topluluğuna
karşısında
düşüncelerimi
kısaca arz etmek isti
duyurmak üzere yaymlıyacağmız hir milyon
1
yorum
:
broşürün tanesi, en müteva^i hesapla 50 kuruşa
mal oTsa, ('500 000) lira harcıyacaksınız. Geze
cek, dolaşacak ekiplerin masrafları da en az
500 000 lira tutsa, bir milyon lira bir harcama
yapacaksınız, demektir.
Türk - îş'in sayın bir kısım yöneticileri, hu
bir milyon lirayı kolaylıkla harcıyacak durum
da îmısmız? Muhterem Türk işçisinin alınteri ve
el emeği ile kuruş kuruş kazarak ödediği
aidatından meydana gelen sendika paralarının
bu yollarda harcanması doğru mudur? Ve hüyük
işçi topluluklarının, sendika
paralarının bu
tarzda harcanması hususunda 'bilgisi, muvafakati
var mıdır?

Türk Milleti, çiftçisiyle; işçisiyle, esnafı, sa
natkârı, sanayicisi ve ticaret erbabı ile, hekimi,
avukatı, mühendisi ve her çeşi't serbest meslek
erbabı ile, Silâhlı Kuvvetleri ve tekmil Devlet
memurlariyle, "köy öğretmeni, her kademedeki
eğitimcisi ve profesörü ile, din hizmetlerinde gö
revli bulunanlariyle, gençleri ve yaşlılariyle,
düşünürü ve yazarı ile hir
bütündür. Yüce
Parlâmentoda bendeniz Türk Milletinin bütü
nüne, bu hüyük varlığa hizmet etmek çabası
içindeyim. Çalışmalarımızın hedefi, Türk Milleti
ni her sahada yükseltmek, ileri bir hayat sevi
yesine ulaştırmaktır.

Millet topluluğumuz içinde
Türk işçisini,
Muhterem (milletvekilleri;
elinin emeği ve alnının teriyle kalkınma hare
Türk - îş'in fbir kısım sayın yöneticilerinin
ketlerimize güç kazandıran muhterem vatandaş
kolaylıkla hu bir milyon lirayı ve belki daha
larımız olarak görmekteyiz. Türk işçisini, mil
pek çok paralarını harcamaları Türk işçi top
let içerisinde ayrı hir sınıf olarak düşünmek; ve
luluğu adına üzerinde önemle durulacak bir
onun menfaatlerini milletin toplu menfaatle
hâdisedir :
rinden
ayrı olarak /görmek ve göstermek bu mil
Bir milyon lira ile 80-100 evli 'bir işiçi mahal
leti bölmek gayretlerinden başka bir şey de
lesi kurulabilir.
Bir milyon lira ile en az on işçi mahallesin- I ğildir. Türk işçisinin huzuru, rahat ve refahı,
huzurumuz,
de, gecekondu mahallesinde okul yapılabilir,
| millet olarak hepimizin müşterek
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müşterek: rahatımız ve müşterek
menfaatimiz
demektir. 'Türk toplumunu
sınıflar (halinde
bölmeye gayret edenler, ve bu sınıfları men
faat mücadelelerine tahrik etmeye heveslenen
ler, bu mücadelelerde çıkar arıyanlar, bu mil
letin (birliğini bozmak istiyen maksatları ka
ranlık bedbahtlardır. Bendeniz bu kalbîl dav
ranışları olanların karşısındayım. Ve daima da
bunlara karşı olacağım.
Bu milletin, fertleri arasına nifak tohum
lan saçmak gayretinde olanlara, herkesten ön• ce Türk işçileri, demokrasiye ve nizama bağlı,
haksever, vatansever ve şuurlu Türk işçileri ge
reken dersi verecektir. Ve o günler uzak değil
dir.
Muhterem milletvekilleri; müsamahanıza sı
ğındım. Huzurunuzu işgal ettim. Affmızı diler,
şükranlanmı ve derin saygılarımı sunarım.
(Alkışlar) i
2. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun, 1965 Bütçe kanunu tasarısının (B) cetveli
hakkında verilen ve kendisinin de imzaladığı
önergesinin gayesinin hatipler ve basın tarafın
dan yanlış anlaşıldığına dair, gündem dışı de
meci.
- BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, sizin ınevzuunuz nedir?
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Aynı
mevzuda efendim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kö&ereisoğlu
5 dakika ile mahdut olduğunuzu hatırlatınm.
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlanm,
29 . 5 . 1965 tarihli oturumda 1965 malî yılı
Bütçe kanun tasarısı Yüce Millet Meclisinde
görüşülürken, aynı kanunun 16 ncı maddesine
bağlı (R) cetveline ilişkin bir takrir verilmiş
idi.
Tarafımdan da imzalanan bu takrir üzerine,
içtüzüğün 94 ncü maddesine muhalif olarak
müzakere açılmış ve hir hayli heyecanlı seçim
nutukları dinlemiş idik. Üzüntü ile arz edeyim
ki, bu konuda konuşan hiçbir hatip konunun
derinliğine inmemiş, takririn gayesini ele alma
mış ve sadece polemik yönü itibariyle parlak
nutuklar çekilmiştir. Keyfiyet matbuata da
yanlış aksetmiş ve durum Yüce Millet Meclisi
Te bu arada şahıslarımızı zedelemiş olmakla
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aşağıdaki hususları yüksek nazarlarınıza sun
mayı zaruri buldum.
1. Söz alan hatipler bu takrirle İçtüzük
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun
maddelerinin değiştirilmek istendiği konusu iş
lenmiş ve bu cihetin bir yıllık süresi bulunan
ve Cumhurbaşkanının (Vetosuna) tabi olmıyan
ve bir daha Cumhuriyet Senatosuna dönmesi
mümkün bulunmıyan Bütçe Kanunu ile yapıl
mak suretiyle de bir kaptı kaçtı metodu ile ya
pılmak istendiği ittihamı yapılmıştır.
Aslında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 127, 128 nci maddeleri Meclis hesap
larını Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın muraka
besinin dışında tutmuş ve İçtüzüğümüzde de,
bu kısım boşlukta bulunmuş ve mevzuatımızda
mevcut bir boşluğun Meclis hâkimiyeti prensi
bine uygun bir şekilde çözülmesi hedef tutul
muştur. Esasında Bütçe Kanununun 32 ve 36 ncı
maddeleriyle ita amirliği Meclis Başkanına ve
rildiğine göre yukarda sıralanan mahzurların
bu tevcihe yönelmesi icabetmektedir.
2. Meclis Başkanı Fuad Sirmen'in Yüce
Meclisin üstünde bir otorite olarak düşünülemiyeceğine, Meclis kararlannın tatbikiyle mükellet bulunmasına ve Yüce Meclisi ağır ittihamlarla karşı, karşıya bırakan tutumlarına göre
Yüce Meclise isyan halinde bulunduğu açık bir
'keyfiyettir. Keyfî hareketlere son vermek ve
Meclis hâkimiyetini tesis eylemek demokratik
nizama inanmış kimseler için mukaddes bîr va
zifedir.
Aslında bütün ittihamlara rağmen istifa et
mesi gereken Meclis Başkanının hukuk dışı tu
tumlarının önlenmesi maksadiyle yapılmış bir
teşebbüsün takdir ile karşılanması gerekirken,
mevzuu polemiğe dökerek en büyük: demok
ratik müessese olan Yüce Meclisin zedelenme
si ve hangi fikre hizmet ettiği belirli bir gaze
tenin bunu desteklemesi çok hazindir.
Teşriî vazifemize engel olacak hiçbir kuv
vet olmadığına ve kasıtlı hareketlerin hüsran
la karşılaşacağına inandığımdan, küçük hesap
lar peşinde koşan yazarını mahkemeye vermeye
tenezzül dahi etmiyorum.
Gerek bir gazetenin kasıtlı yazarının ve ge
rekse Meclis Başkanının hukuk dışı tutumlariyle efkârı umumiye mağşuş hale getirilerek ha
kikat tahribedilmiştir.
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3. Efkârı umumiyeniıı münakaşa mevzuu I lebi bulunan Habeş kahvesi daha ziyade diğer
olan her mesele üzerinde aldatılmadan bilgi sa
kahve cinsleri ile karıştırılmak suretiyle kulla
hibi kılınması rejimimizin selâmetle yürümesi
nılır demektedir. 1963 yılında Londra'da top
ni sağlıyacaktır.
lanan Milletlerarası Kahve Konseyi Habeşis
Bu tarihî vazife saym matbuatın mesuliyeti
tan'a 61 200 ton kahve ihraç kotası tanımış.
ni tâyin eder. Bu sebeplerle münakaşa mevzuu
Halbuki Habeşistan'ın yıldan yıla artan istih
olan mesele üzerinde gerçeklerin olduğu gibi
sali 1963 - 1964 de 81 bin tona yükselmiş. Bi
duyurulmasını sayın matbuattan bekler hepini
ze her yıl ihtiyacımız kadar kahveyi vermeyi
zi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri, alkış
arzu ettiği halde buna karşılık bizden 15 kalem
lar)
eşyayı almak istiyor.
Almak arzusunda olduğu maddeler de şun
3. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, kahve
lardır :
nin Habeşistan'dan değil de Brezilya'dan
ithal
Şeker, peynir, konserve, şarap, likör, ham
olunmasının doğru olmadığı ve bu konuda Tica
bez, mensucat, yünlü ve pamuklu, zeytin, zey
ret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının işbirliği
tinyağı, dikiş ipliği, halı, battaniye gibi.
yapması gerektiği hakkında günden dışı demeci.
Hali hazırda Habeşistan'ın ticari münasebet
te bulunduğu Japonya, Rusya ve Orta - Asya
BAŞKAN — Saym Kâmil İnal sizin mevmemleketlerine kahve ihracatını kayıtlayıcı bir
zuunuz ne idi efendim.
taahhüdü mevcudolmadığı raporda gösterili
KÂMİL İNAL (Bolu) — Kahve mevzuunda.
yor.
BAŞKAN — Kahve ithali mevzuunda buyu
Ticaret Bakanlığı iki milyon dolarlık kahve
run.
ithalini kotaya dâhil etmiş. Bu 20 milyon Türk
KÂMİL İNAL (Bolu) — Saym Başkan,
lirası eder.
muhterem arkadaşlarım; kıymetli vakitlerinizi
Bu işin ihalesini Gümrük ve Tekel Bakanlı
çok almıyacağım. Kısa ve beş dakikanın üs
ğı
yapar.
Ne acıdır ki, bu ihaleyi de üzerine
tünde konuşmayacağım. Yüksek Meclisinize
Yunan uyruklu bir tüccar alır. Yıllardır bu
bir açıklamada bulunacağım.
dolap döner kahvenin fiyatı biraz yüksek gös
Yıllardır meclislerimizde Bütçe kanun tasa
terilerek dışarıya para kaçırma oyunları oyna
rısı görüşülürken parti grupları adına ve şahıs
nır.
ları adma konuşan arkadaşlar her Bakanlığın
İhatalarını bu kürsüden dile getirirler ve tavsi
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Ticaret Bakan
yelerde bulundukları halde, mesuliyet deruhde
lığı ile işbirliği yaparak bu dâvayı yıllardır hal
edenlerin bu tenkid ve temennilerin ıışığı altın
yoluna koymazlar. Yakın bir zamanda ihalesi
da kararların alınmamasını üzüntü ile karşılı
yapılacak bu konunun yıllardır heder olan mil
yorum.
let parasını artık bu şekilde ziyana uğratma
Misal : Bizde koordinasyon noksanlığı yü
sınlar.
zünden iki bakanlığın aynı konuda birbirleri
Bugüne kadar yapılan bu hatanın mesulleri
nin ne yaptıklarından haberi olmuyor.
I
nin hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını il
Muhterem arkadaşlar, biz yıllardır dışarı
gili bakanlıklardan beklemekteyim.
dan kahve ithal ederiz. Bu kahveyi de Brezil
ya'dan alırız. Brezilya'dan mesafe bakımından I
Netice :
bize daha çok yakın olan Habeşistan 36 devlete
1. Habeşistan kahvesi kalite bakımından
kahve ihracatı yapar. Biz Habeşistan kahvesi
üstün olduğu halde Brezilya kahvesinden daha
almıyoruz. 3 ncü Koalisyon Hükümetinin Tica
ucuz.
ret Bakanı arkadaşımız kahve ithali hakkında
2. Brezilya'dan gelen kahve fiyatının üs
yapılan tenkidlerin doğru olup olmadığını ince
tüne Habeşistan'dan gelecek olan kahve fiyatın
lemek için Habeşistan'a bir ilgili uzman gönde
dan 2 misli nakliye ücreti biniyor.
riyor.
I
3. 20 milyon liralık bu işte yalnız fiyat ve
nakliye bakımından 3 milyonun üzerinde kârı
Bu uzmanın verdiği rapor şudur:
mız olduğu halde yıllardır durum maalesef bu
Dış piyasalarda lezzeti ve kokusu bakımın
dan üstün nitelikte olması dol ayı siyle fazla ta- | şekilde sürüp gitmiştir.
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4. Eğer Habeşistan'dan kahve aldığımız I
ta'kdirde bizden 15 'kalem mal almayı arzu edi
yor bu duruma bu kârımızı da eklersek her yıl
5 milyon liranın üstündeki paranın hesabını
kimden soralım? Ve bu hatalara sebebolanların hesap vermesini ve bu konunun aydınlatıl
masını ilgili - bakanlardan beklemekteyim. He
pinizi hürmetle selâmlarım.
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun Sosyal Sigortalar Kanununun
Eskişehir'
de tatbikatı dolayısiyle pekçok çırakların
işten
çıkarıldıklarına, bu duruma Hükümetin bir çare
bulması icabettiğine dair gündem dışı demeci
ve Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem, Sosyal Si
gortalar Kanunu tatbikatındaki
aksaklıkların
Çıraklık Kanununun çıkmamasından
doğduğu,
tedbir almak için Çalışma Bakanlığı ile birlikte
çalışıldığı yolunda cevabı.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, neydi efen
dim mevzuunuz?
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sos
yal Sigortalar Kanununun Eskişehir'de tatbika
tı hakkında.
BAŞKAN — Buyurun. Acele olduğu için
buyurun kısaca.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Saym
Başkan; sayın arkadaşlarım,
Sosyal Sigortalar Kanununun ilk tatbikat
yeri olan Eskişehir'de bu tatbikatla ilgili mü
him ve acele bâzı aksaklıklardan en mühimmini, Hükümetin acele el koyması için müsaade
ederseniz arz edeceğim.
Bu kanun başka illerde de tatbik sahasına
konulsaydı eminim ki, benim gibi bütün ille
rin milletvekili arkadaşlarım aym mevzuu bu
raya getireceklerdi.
Sosyal Sigortalar Kanununda, küçük, bü
yük sanayi müesseselerinde olsun, ticaret mües
seselerinde olsun, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olsun çıraklık müessesesi derpiş edilme
miş bulunduğundan bugün Eskişehir'de Sivri
hisar'da ve diğer kazalarında binlerce çırak iş
yerlerinden çıkarılmış bulunmaktadır. Çünkü,
çırağın bir sanatkâr veya iş adamı olarak yetiş
mesi için ya daimî veya mekteplerin boş za
manlarında hem iş öğrenmesi,, hem de boş geze
rek cemiyete zararlı bir unsur olmaması için
ailesi tarafından verilen işyerleri sahipleri çı
rağa ya hiç para vermez veya çok cüzi bir
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harçlık verirken bu Sosyal Sigortalar Kanunu
mucibince ayda 100 lira kadar tutan bir parayı
Sosyal 'Sigortalar formaliteleriyle uğraşmak
mecburiyetinde kalma külfeti karşısında bugün
Eskişehir ve kazalarında binlerce çırak işyer
lerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır.
Bu sebeplerden bu aksaklığı gidermek için
belki Hükümetimiz, belki milletvekilleri tara
fından getirilecek bir tadil kanunu teklifi, ta
sarısı olabilir. Fakat bu kanuniyet kesbedinceye kadar Hükümet başkaca bir çare bulamazsa
yalnız Eskişehir ve Bilecik'te uygulanmasına
geçilen bu Sosyal Sigortalar Kanununun uygu
lanmasının Eskişehir ve Bilecik'te de tehir edil
mesinden başka çare göremediğimden bu acele
durumu Sayın Hükümetimizin ıttılaına arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. Hürmetlerim
le.
SANAYİ BAKANI ALİ
(İzmir) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.

NAİLİ ERDEM

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum. Sayın Ağanoğlu'nun ko
nuşması üzerine usul hakkında söz istiyorum.
İçtüzüğe aykırı hareket edilmiştir.
BAŞKAN — Usul hakkında söz olmaz efen
dim, gündem dışı konuşturuyorum, söz veremem
efendim, önergenizi okutacağım ve fikrimi söyliyeceğim.
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Eskişehir Milletvekili Saym Aziz Zeytinoğlu'nun bu kere dile getirdiği hususu sabahle
yin bir heyetle bana ziyaretlerinde intikal et
tirilmiş bir mevzudur. Sabahleyin Eskişehir
milletvekilleri ve Sivrihisar heyeti ile birlikte
gelmiş, Sosyal Sigortalar Kanununun meriyete
girmesi münasebetiyle bu işyerlerinde çalış
makta bulunan ve bugüne kadar Borçlar Ka
nunu hükümlerine göre mukavele hükümlerine
istinaden istihdam ettirilen çırakların, Sosyal
Sigortalar Kanununun meriyete girmesi müna
sebetiyle iş yerlerinden, 'iş sahipleri tarafından
uzaklaştırılmış olduğunu ifade etmişlerdi. Ken
dilerine verdiğimiz cevapta mesele üzerinde
durulduğunu ve esası itibariyle Sosyal Sigor
talar kanun tasarısı Mecliste müzakere edilir
ken ve eğer hafızamız bizi yanıltmıyorsa Çı
raklık Kanunu ile birlikte meselenin müzakere
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edildiğini ve Çıraklık Kanununun henüz çık- I nı İhsan Sabri ÇağlayangiPin dönüşüne kadar
mamış olması dolayısiyle böyle bir eksikliğin
kendisine, Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in
ortaya çıktığını kendilerine ifade etmiştik. Ve
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine
Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız ko
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
nuşmalarda 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının
Cumhurbaşkanı
(b) bendindeki eksikliği gidermek için Çırak
Cemal Gürsel
lık Kanunu çıkıncaya kadar bu maddenin tat
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
bik edilmeyip eski ahkâm üzerine muamele ic
6. — Giresun Milletvekili t. Etem Kilıçoğrasının mümkün olup olmıyacağı hususunda
lu'nun, İstanbul Emniyet
teşkilâtında kaçakçı
bir çalışma yapılması ve eğer mevzuat gerçek
lık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ti
lere uygun değilse, bu gerçeklere intibak edin
careti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
ceye değin bir kanunun hazırlanmasını, bir ge
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
çici madde halinde hazırlanmasını arz etmiş ve
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
neticede almış olduğumuz cevap da, ziyarette
yonuna üye seçimi (10/19)
bulunan ve biraz evvel konuşmada bulunan
muhterem arkadaşım Sayın Aziz Zeytinoğlu'na
BAŞKAN — Bundan evvelki seçimde nisapifade edilmişti. Binaenaleyh, mevzu Hükümetçe
sağlanamamıştır, onun için seçimi tekrarlıyo
bilinmektedir ve yetkililer tarafından çalışıl
ruz. Adayların isimlerini okutuyorum, efen
maktadır, arz ederim. Hürmetlerimle.
dim :
BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Günde
«îlhami Ertem (Edirne) A. P., Gıyasettm
min birinci maddesi..
Karaca (Erzurum) C. H. P., Cemil Karahan
SÂKÎ ZORLU (Hatay) — Söz talebetmiş(Sinop) C. K. M. P., Kâmil İnal (Bolu) M. P. r
tim.
İhsan Bedirhanoğlu (Van) Y. T. P.
BAŞKAN — Hiç öyle bir bilgim yoktur.
BAŞKAN —. Kâğıtları dağıtıyorum efen
Efendim, bugün dört arkadaşımız gündem dışı
dim. Şimdi tasnif heyetini seçeceğiz.
söz için müracaat ettiler. Mevzularını bildirdi
Ahmet Zeydan?.. Burada. Kâmil I n a l l . Bu
ler. Kendilerine söz verdim. Zatıâliniz de yarın
rada.
Lâtif Aküzüm?.. Burada. Tasnif heyetine
teşrif edersiniz, bugün konuşulanların dışında
seçildiniz
efendim. Lütfen yerinizi alınız.
ve gündem dışı konuşmayı icabettireeek bir hu
Gümüşane ilinden başlıyoruz efendim, kâ
sus ise nazarı itibara almayı düşünürüz.
ğıtları
dağıtıyorum, lütfen oylarınızı kullanı
SÂKÎ ZORLU (Hatay) — Efendim, bugün
nız.
konuşamaz mıyım?
(Gümüşane milletvekillerinden başlanarak
BAŞKAN — Efendim, galiba konuştum.
oylar toplandı.)
Bugün dört arkadaşımızı gündem dışı konuş
BAŞKAN — Araştırma Komisyonu seçimi
turdum. Sizden evvel daha iki arkadaşımız
için oy kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen kul
gündem dışı söz istediler, onları konuşturamalansınlar.
dım. Zatıâlinizin konuşmasının mevzuu eğer
müsaitse sizi de yarın nazarı itibara alırız. Ko
7. — Antalya Milletvekili
İhsan
Ataöv'ün,
nuşmanızın mevzuunu bir defa bileyim.
Devlet Radyosunun TRT Kanunu
hükümlerini
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
Efendim gündeme geçiyoruz.
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve
5. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin
dönüşüne
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
kadar kendisine, Sanayi Bakanı Ali Naili Erğince bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurul
dem'in vekillik
edeceğine dair Cumhurbaşkan-.
masına dair önergesi (10/20)
lığı tezkeresi (3/1194)
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde evvelki
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
celselerde arkadaşlarımız konuşmuşlardı. Son
olarak Sayın Ecevit arkadaşımız konuşurlarken
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Baka- | vaktin gecikmesi dolayısiyle sözü kesilmişti.
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İfadelerini tamamlamaları için şimdi Sayın Ecevit'i davet ediyorum. Saym Ecevit?.. Yok.
Yeterlik önergesi vardır.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yeterlik
önergesi aleyhinde.
BAŞKAN — Okutayım da efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün TRT
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
Meclis Araştırması Komisyonu kurullmasma
dair önergesi üzerindeki müzakerelerin kifaye
tine karar verilmesine arz ve teklif ederim.
Çorum
İhsan Tombuş
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde
Sayın Kırca, buyurunuz.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumunun faaliyetleri hakkında Meclis araş
tırması açılmasını istiyen önerge üzerine yapı
lan müzakerelerden beri pek çok gelişmeler Ce
reyan etmiştir. Bu gelişmelerden bir tanesi
yüksek malûmunuz olduğu üzere Adalet Ba
kanlığının emri üzerine Ankara Cumhuriyet
Savcılığının bu konu üzerine soruşturma açma
sıdır. Dün, eğer gazete haberleri yanlış değilse,
yine gazetelerden öğrendiğimize göre konu Ba
kanlar Kurulunda müzakere edilmiş ve Bakan
lar Kurulu elindeki bilgileri inceledikten son
ra mevcut kanun hükümlerine göre Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü
nün vazifesinden Bakanlar Kurulu Kararna
mesi ile uzaklaştırılması için sebeplerin mevcudolmadığı mülâhazasına varmıştır. Bu du
rum muvacehesinde, bugüne kadar bu konuda
sadece Turizm ve Tanıtma Bakanının ağzından
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumunu teftiş yetki
sini haiz olup olmadığı hususunda...
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ye
terliğin aleyhinde konuşacaksınız.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Yeterliğin
aleyhinde, geleceğim, bir dakika durursanız,
müdahale etmeyin de dinleyin.
BAŞKAN —• Sayın Kırca, siz Başkan gibi
hareket etmeyiniz. Ben müdahale edeyim, bu
yurun rica ederim.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ve Turizm
ve Tanıtma Bakanlığının bu kurumu teftiş yet-
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kişine sahibolduğu kanaatine sahip bulunduğu
halde, Kurumun bu kanaate sahibolmayışı mü
lâhazasına dayanarak ve bu konuda Hükümet
çe Danıştaydan istişari mütalâa talebedilmiş
bulunmasına rağmen, araştırma açılmasını talebetrnesindcn gayri bir Hükümet müdahalesi
ne de şahidolmadık. Ancak, vâki inkişaflar
muvacehesinde bugün Yüce Meclisin bu konu
da bir araştırma açılıp açılmaması hususunda
oyunu kullanırken. Sayın Hükümetin ve Hü
kümetin muhtelif meselelerde gördüğümüz gibt
şu veya bu konuda' birbirinden çok farklı fi
kirler beyan edebilmek durumunda olan şu ve
ya bu bakanının değil, fakat bizzat Başbakanın
görüşünü bilmek mecburiyetindeyiz. Bu itibar
la Hükümetin görüşlerinin Mecliste açıklan
ması ve Hükümetin görüşleri muvacehesinde
grupların ve milletvekillerinin kanaatlerinin
belirtilmesini teminen yeterlik önergesinin red
dini arz ve teklif ederim efendim.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum...
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim...
BAŞKAN — Oylanırken usul hakkında söz
istenmez...
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Konuşmanı
yarıda kesilmiştir, devam ettirmek istiyorum..
(Orta sıradan gürültüler)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. (Gürültü
ler)
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — (Bağırarak
ve kürsüye doğru gelerek Başkana hitaben)
Ekseriyet yok deniyor, siz düpedüz İçtüzüğü
ihlâl ediyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Kırca çok rica ederim,
tekerrür ederse hakkınızda inzibati ceza tatbik
ederim.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Görmüyor
musunuz ekseriyet yok, deniyor, Anayasa ve
Tüzüğü ihlâl ediyorsunuz...
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ekseri
yet yok, iddiası muameleye koyduktan sonra
olmaz.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hayır efendini, oylanırken olur, oylanırken olmazsa ne za
man olur?
BAŞKAN — Sayın Kırca oturunuz. (Gü
rültüler)
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MEHMET GÖKER (Kayseri) — Müsaade
eder misiniz Reis Bey?...
BAŞKAN — Hayır etmem.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Riya
setin tutumu hakkında...
BAŞKAN — Hayır efendim, önerge oylatılmıştır, bitmiştir. Usul hakkında yok.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Reis
Bey işte bu yoldan İçtüzük böyle çiğnenir. Zor
balık yapıyorsunuz, sizi kaderinizle başbaşa bı
rakırız... (Gürültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar, içtüzük, Saym
Feyzioğlu, açık olarak oya konması hakkında
onbir arkadaşımızın önergeleri vardır. Yalnız,
171 nci madde açık olarak oya konamayacağını
âmirdir.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Nereden
çıkıyor?..
BAŞKAN — Okuyalım efendim.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Okuyun.
BAŞKAN — İçtüzüğün 171 nci maddesini
okuyorum.
«Madde 171. —• Alâkadar vekil ve takriri
veren veya • verenler veya mazbatayı yazan en
cümen dinlendikten sonra takririn veya maz
batanın nazarı itibara alınıp alınmaması hak
kında Meclis bilmüzakere işari reyle kararını
verir.»
«Bilmüzakere işari reyle karar verir» diye
rek tasrih ettiğine göre başkaca açık oya sunu
lamaz. Sarahaten açık oya sunulamıyacağmı
zikretmiştir.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bn konuda
söz istiyorum.
BAŞKAN — 171 nci madde üzerindeki me
seleyi bir usul meselesi yapmak istiyorsunuz
öyle mi efendim1?...
COŞKUN KIRCA (istanbul) — öyle efen
dim...
BAŞKAN — öyle ise buyurun efendim.
COgKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, daha önce Türlkiye Büyük Millet
Meclisinde ısdar edilmiş bulunan T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı içtüzüğü ile, Saym Başkan
lığın zikrettiği ve Meclis Soruşturmasına müte
allik bulunan 171 nci madde meriyetten kalk
mış bulunmaktadır. Ve bu içtüzük de Resmî
Gazetede de intişar etmiştir. Meriyetten kalk
mış bulunan foir içtüzük maddesine istinaden
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Riyasetin nasıl oİup da bu karara vardığını an
lamaya imlkân yoktur. Yüce Meclisi bir ko
nuda hulûs ile ikaz etmek isterim: Anayasanın
85 nci maddesi, Meclislerin çalışmalarının içtü
züklere uygun olacağını âmirdir. İçtüzüklerin
sarahaten ihlaliyle yapılan muameleler keenlemyekûn ve mutlak butlan ile bâtıl muamele
lerdir. Anayasanın 8 nci maddesi:
«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri
'ba-ğlıyan temel hukuk kurallarıdır.» der. Bu
hüMim muvacehesinde kişileri dahi bağlıyan
Anayasa hükümlerinin ve o Anayasa hüküm
lerinin riayeti emrettiği içtüzük hükümlerinin
biraz evvel misali görüldüğü veçhile açıkça çiğ
nenmesi karşısında kurulacak bir araştırma ko
misyonunun hiç bir hukukî yetkisi ve çalışma
salâhiyeti olamaz arkadaşlarım. Bu itibarla
Yüce Meclisi almaealk olan kararları kendi ek
seriyeti istikametinde çıkarmak isterken dahi,
alınmış olan kararların saygıya değer ve bâtıl
onnıyan, muteber karar almasını »ağlamak için
içtüzüğe riayeti temin etmesini bilhassa istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Araştırma konusunda bu bap
taki hükümlerin tatbik edilmesi Meclis Genel
Kurulunca 17 . 3 . 1965 tarihli ve 78 nci Bir
leşimde tasvibedilmiştir.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ondan son
ra kalktı fbu hükümler.
BAŞKAN — O zaman ıbahis mevzuu olmuş
bu kısım da Meclis Genel Kurulunca 78 nci Bir
leşimde tasvibedilmiştir.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ondan son
ra kalktı bu hükümler Saym Başkan.
BAŞKAN — Kanunlar Müdürlüğünden al
dığım tezkere böyle.
Muhterem arkadaşlar, (Gürültüler) Sayın
Feyziaoğlu bir dakikanızı rica ederim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Niçin
bana hitabediyorsunuz ?
BAŞKAN — Hızla kalkıp bana bâzı şeyler
söylüyorsunuz.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz
verin kürsüden konuşayım.
BAŞKAN — inanın ki, 'bu işin konuşulup
konuşulmamasında Başkanlığın hiçbir art dü
şüncesi yoktur. Bakınız celseyi açar açmaz, Sa
ym Eeevit'i aradım, sözü yarım kalmış. Sayın
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Ecevit buyurun, dedim, bekledim, Sayın Eeevit'i bulamadım. Bulamadığım için, 6 kişi ko
nuştuğu ve bir de yeterlik önergesi geldiği için
.yeterlik önergesini olkutuyorum dedim. Bundan
başka ne yapar Başkan efendim?
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Beş
kişi ayağa kalkıp, ekseriyetin olmadığını ifade
etti.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini 5 kişi aya
ğa kalkmadan okuttum, hattâ kifayet önerge
sinin aleyhinde arkadaşımız dahi konuştu.
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sesinizi
teypten konrol edin, daha' evvel kalktıklarını
göreceksiniz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu vazi
yet karşısında İçtüzüğümüzün 171 nei maddesi
gereğince açık oya sunmak mecburiyeti yoktur.
ihsan Ataöv arkadaşımızın önergelerini oy
larınıza sunuyorum. (C. H. P. sıralarından îbeş
milletvekili ayağa kalkarak ekseriyetin olmadı
ğını iddia ettiler.)

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Beş arkadaşımız kalktı, bakın
yine bir önerge oylanması sırasında ekseriyet
yok dediler. Hiç şaşmadan yoklamayı yapaca
ğım. Görüyor musunuz, hiç tarafsızlığımı boz
mam. Beş arkadaşımız bu önergenin oylanma
sında ekseriyet olmadığını beyan ettikleri için
yoklama yaptırıyorum. (Soldan, «ayağa kalkan
beş kişi dışarı çıkıyor» sesleri)
Muhterem arkadaşlar, artık dördüncü senede
usul hükümlerini hemen hepiniz iyi biliyorsu
nuz. Kimseyi yoklamada bulunmaya icbar etme-.
ye Riyasetin kudreti yetmez. Ağır ağır isimleri
okuyunuz.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklamaya bulun m ıy an, sonra
dan gelen arkadaşlarımız var mı? (Var sesleri)
isimlerinizi söyleyiniz.
Şimdi Araştırma Komisyonu seçimi netice-.
sini okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
İstanbul Emniyet Teşkilâtında Araştırma
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis
Araştırma Komisyonu üyelikleri için yapılan

4 ncü tur seçime (170) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adlan yazılı üyeler hizalarında
gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Hakkâri
Ahmet Zeydan

Üye
Bolu
Kamil. İnal

Üye
Kars
Lâtif Aküzüm
llhami Ertem (Edirne)
A. P.
J70
öıyasettin Karaca (Erzurum) *C. H. P.
170
Cemil Karahan (Sinop)
C. K. M. P.
170
Kâmil İnal (Bolu)
M. P.
170
ihsan Bedirhanoğlu (Van)
Y. T. P.
170
»
BAŞKAN —• Aranılan nisap temin edileme
diği için gelecek birleşimde seçim tekrarlana
caktır.
Ekseriyetimiz olmadığı için 2 Haziran 1965
te Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak
üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 16,25
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I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma
Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine, Sanayi Bakanı Ah Naili Erdem'îıı vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1194)
2. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık,
lıırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19)
3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20)
4. — Adana Milletvekili Kemal SarıibraTıimoğlu ve 2 arkadaşının, Avukatlık kanunu
teklifinin, İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince
gündeme alınmasına dair önergesi (2/732,
4/425)
5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan ile Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 5614 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri
verilmesine dair önergesi (2/725, 4/434)
6. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim
Gökay'm, Devlet Memurları Kanunu tasarısı
ile Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti
teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna
ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna

4 madde ve bir geçici madde eklenmesine dair
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 ar
kadaşının Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair Kayseri Milletvekili Mehmet
Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının
vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesi
ne dair, İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ti
caret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine da
ir Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 ar
kadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkijât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı
Kanuna ek kanun, Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik Kanununa ek kanun,
İçel Milletvekili Yahya. Dermana ve 2 arkada
şının, Emekli Sandığına dâhil memurları ev sa
hibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi hakkın
da, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi îzzet Birand ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Refik Ulusoy'un ek görev ve aylık ödenekleri
namı altında 1962 malî yılı bütçesinden her han
gi bir tediye yapılmaması hakkında, tçel Mil
letvekili Mazhar Ankan'ın, Devlet Memurları
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun tekliflerinin öncelik, ivedilik
ve takdimen görüşülmesine dair önergesi (1/723,
2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 667, 4/435)
7. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un,
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21)
8. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud-
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ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi,
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın, 5585 sayı
lı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, askerlik hizmetlerinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu
tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifleri
nin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/62, 145, 204,
360, 4/436)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Devlet Personeli meslek teşekkülleri ka
nun tasarısının Millet Meclisince benimsenmiyen
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/546; Cum
huriyet Senatosu 1/434) (S. Sayısı: 543 e 2 nci
ek [Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1965]
2. — özel öğretim kurumlan kanunu tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Mil
letvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaa
tine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu. (1/539, 2/581,
2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 .1965]

3. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfrieol
Herbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kında kanun tasansı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi:
15 . 7.1964]
4. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasansı ve
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/841) (S. Sayısı : 975) [Dağıtma tarihi :
2 1 . 5 .1965]
5. — Devlet memurları kanunu tasansı üe
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşkilât
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekilli Yahya
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu
İzmir üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun
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bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73,
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi :
29 . 5 . 1965]
6. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi :
1.4.1965]
7. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532)
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965]
8. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı :
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963]
9. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
(S. Sayısı: 265) [Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1963]
10. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615)
[Dağıtma tarihi: 26 .2 .1964]
11. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi :
25 .2 .1964]
12. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711)
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964]
13. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun
tasarısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân komisyon

ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi: 9 .4.1965]
14. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965]
İŞ. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S.
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964]
16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoİey'in, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B)
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma
tarihi : 19.5 .1965]
17. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı:
802) [Dağıtma tarihi : 26.1.1965]
18. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/861) (S. Sayısı : 976) [Dağıtma tarihi:
26 . 5 . 1965]
19. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 5 .1965]
20. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları
raporları (1/702) (S. Sayısı: 944) [Dağıtma
tarihi: 4 . 5 .1965]
21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezi Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında

Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi :
20.5 .1965]
22. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve îmar ve İskân, içişleri ve
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865)
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965]
23. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun

8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî-Eğitim ve Millî Savunma
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı: 740)
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER

