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f AK ÖZETİ

1. — GEÇEN Tl
Başbakan Süleyman Demirel; Cumhurbaş
kanı Cemal Gürsel'in, sağlık durumu ile ilgili
verilen rapor gereğince, tedavi edilmek üzere
'bugün Amerika'ya .hareketlerinin kararlaştırıl
dığını, ancak hava muhalefeti dolayısiyle uça
ğın vaktinde gelmemesi yüzünden hareketlerinin
Şubatın ikinci Çarşamba gününe kaldığını bil
diren bir demeç verdi.
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu; Av
rupa Konseyi Assamblesinde Kıbrıs'la ilgili ola>rafc lehimize alınmış buluınan son karar hakkın
da bilgi verdi ve Kıbrıslı yurtdaşlarımıza âcil
yardım tavsiyesini ihtiva eden Nüfus ve Mülte
ciler Komisyonu kararının alınmasını sıağlıyaın
gelişmelere değinerek Hükümetin hu kararı de
ğerlendirmesi gerektiğine dair bir konuşma
yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunav'ın, Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin ve onun şahsında milletvekillerinin,
Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozhcvli'nin
de. Genelkurmay Başkanının ve onun1 şahsında
Türle 'Silahlıı Kuvvetleri mensuplarının Ramazan
Bavraml arını kutladıklarına dair telgrafları oku
narak alkışlar arasında bilgiye sunuldu.
Savın 'milletvekillerinden1 bâzılarına, Başkan
lık tezkeresinde vazıh sebep ve sürelerle izin
verilmesi kabul edildi.
Bir toplantı yılında iki aydan eok izin alan
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu ile Ada
na Milletvekili Salbahattin Baıybora'ya ödenekle
rinin verilmesi, hu hususlarla ilgili tezkerelerin
okunmasından sonra, kabul olundu.

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Köy İş
leri Balkanı Salbilt Osman Avcı'ya Devlet Bakanı
Cihat Bilgehan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu.
Sunuşlar kısmında 9 ncu sırada ımılunan,
Millet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yoz
gat Milletvekili İsmail Halkla Akdoğan'm, Or
general Cemal Tural'm Millî Savunma Bakanı
na yazdığı resmî yazı ile Mr. Johnson'un mesa
jımın hasına intikali hususlarında 'bilgi edinmek
üzere Meclis araştırması yapılmasına dadr öner
gesinin önceliği konusunda verilen önerge, yapı
lan görüşmelerden sonra, reddolundu.
Adalet Balkanı Haisan Dinçer'in, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinin
seçimlerinde
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu içişleri, Adalet ve
Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer üye
den kurulu geçici hir komisyonda görüşülm'esine dair önergesi okundu, lehte ve aleyhte ya
pılan konuşmalardan sonra, muhalefete mensup
milletvekillerinin büyü'k bir çoğunlukla salonu
terk etmesi dolayısiyle yeter sayının kayholduğu
yapılan yoklama sonucu görülerek,
2 Şubat, 1966 Çarşamha günü saat 1.5,00 te
toplanılmak üzere Birleşime (saat 1.6,45 te) son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Ahmet Bilgin

Kâtip
Ağrı
Abdülbâri Akdoğan
Kâtip
Bilecik
Sadi Binay

2. — GELEN KÂĞITLAR
TASARI
1. — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve hu kanunaı yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı (1/1.23) (Dışişleri, Maliye, Çalışma ve
Plân komisyonlarına)
RAPORLAR
2. — Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi Kad-

ri Kaplan ve 4 arkadaşının', 97 sayılı Kanunla
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
ile Mardin Milletvekili Rifal Baykal ve 3 ar
kadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğren
cilerinden okuldan
ihracolunanların askerlik
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/2, 2/66)
(Gündeme) ('S. Sayısı : 22)
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3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâhlar
ve Bıçaklar hakkındaki 10.7.1953 tarih ve 6136
sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci mad
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun "teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/146)
Gündeme) (S. Sayısı : 23)
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4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün
ve 9 arkadaşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 6798 sayılı Kanunla muaddel 58 nci madde
sine fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/211) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 24)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin
KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan

(Ağrı), Sadi Binay (Bilecik)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 nci Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Yoklama,
isim okunmak suretiyle tesbit edilecektir. Lüt
fen ismi okunan arkadaşların ayağa kalkıp,
«buradayım» demelerini1 rica ederim.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arka
daşlar varsa, lütfen işaret buyursunlar.
Muhterem arkadaşlar, ekseriyetimiz var, ko
nuşmalara başlıyoruz. (Soldan, alkışlar)
Gündemimizin 1 nci maddesi üzerindeki ko
nuşmalar bitmiştir.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kastamonu
Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun,
vukubulan
nehir
faciasında
ölenler için Pakistan Milletinin acılarını Millet
Meclisince paylaşıldığına dair telgraf çekilmesi
hakkında önergesi
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir öner
ge gelmiştir, onu okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Dost ve kardeş Pakistan'da vukubulan mü
essif nehir faciasında ölen kardeşlerimize ve
Pakistan Devletine Millet Meclisinin taziyetlerini sunmak ve acılarını paylaştığımızı bildir
mek üzere bir telgraf çekilmesini arz ve teklif
ederim.
Kastamonu
ismail Hakkı Yılanlıoğlu

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, efendim.
(Soldan, «Kendisi nerede?» sesleri) Kendisi olsa
da, olmasa da bir kardeş memlekete taziyet tel
grafıdır, bunun gereği yapılacaktır, efendim.
(Muhalefet milletvekilleri salona girerlerken
A. P. sıralarından, alkışlar)
2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve
Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer üye
den kurulu Geçici bvr Komisyonda görüşülmesine
dair önergesi (1/100, 4/30)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir tak
rir daha gelmiştir, gündemin birinci maddesinin
sunuşların sonuna alınması için bir takrir gelmiş
tir. Okutuyorum, efendim.
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Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gündemin Başkanlık sunuşlarının
birinci maddesinde bulunan ve Seçim Kanunu
nun tadiline dair tasarı için Karma Komisyon
kurulmasını öngören takririn Başkanlık sunuş
larının sonuna alınmasını arz ve teklif ederim.
Kırşehir
Memduh Erdem ir
(Gürültüler)
BAŞKAN — Böyle bir takrir gelmiştir, oyla
rınızla meseleyi halledersiniz, kabul veya redde
dersiniz.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bu tak
ririn oya konamıyacağını izah edeceğim, söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Niçin oylanmaz, onu lütfen izah
edin,. buyurun. (Gürültüler, «aynı mahiyette»
sesleri) Efendim, aynı mahiyette bir takrir de
ğil. Geçen günkü önergenin aksine, başka türlü
yazılmış bir önerge. Ben bunu Heyeti Aliyenize arz etmeye mecburum. Oylarınızla halleder
siniz.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Efen
dim, usul hakkında söz istiyorum...
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Efen
dim, usul hakkında söz istiyorum...
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun
Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) —
arkadaşlarım, gayet kısa arz edeceğim.
Başkanlık Divanının tutumu maalesef
zük hükümlerine aykırı bulunmaktadır.
Okunmuş bulunan bu önergenin, ne
ması, ne de oylanması içtüzüğümüze göre
kün değildir.

Sayın
Sayın
içtü
okun
müm

BAŞKAN — Hangi maddesine göre? Lütfen
açıklayınız.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) - Zira
içtüzük hükümlerine göre her hangi bir oylama
muamelesi başladıktan sonra, usulî başka hiçbir
muamele cereyan edemez.
Sayın Başkan, biraz önceki ifadeleriyle Mec
lis zabıtlarına tescil ettirmiş bulunuyorlar ki,
bütün muamele bitmiştir, evvelki oturumda ya
pılan oylamada ekseriyet bulunmadığı için Mec
lis bugüne talik edilmiş bulunmaktadır. Bu se
beple; «Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum,» dediler ve ondan sonra Meclisin çalışma
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larına sekte vurmak için Meclisi terk etmiş bu
lunan muhalefet grupu teker teker içeriye girip
mütaaddit önergeler vermeye başladılar. Bir
önerge oylanırken önce o muamele ikmal edilir,
ondan sonra gelen önergeler hakkında yapıla
cak işlem Başkanlıkça teemmül edilir ve ondan1
sonra bir başka muameleye geçilir muhterem
Başkan. Bu bakımdan tutumun içtüzüğe aykırı
bulunmaktadır. Sayın Adalet Bakanının vermiş
olduğu ve seçim kanunlarında değişiklik yapıl
masını öngören ve bu sebeple geçici bir komis
yon kurulmasına dair önergenin derhal ve aci
len oya sunulması gerekmektedir. Saygılarımı
sunarını.
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyuran,
de dinliyelim efendim.

usul hakkında sizi

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kema Bağ
cıoğlu yanlış bir istikamette beyanda bulundu
lar, kaanatindeyim. iştirak edemediğim için ka
naatlerine üzülüyorum. Her şeyden evvel Yüce
Meclis gündemine hâkimdir. Gündemde diledi
ği tadilâtı yapmak salâhiyeti Yüce Meclise iç
tüzükle verilmiştir. Bu itibarla, içtüzüğün 89
ncu maddesi gereğince bir takrir veriyoruz. Bu
takririmizle gündemin sunuşlar kısmının birinci
maddesinin sona alınmasını teklif ediyoruz. Sa
yın Başkan içtüzüğün emri gereğince müzake
re açmak mecburiyetindedirler. Çünkü, içtüzü
ğün emri budur. Her hangi bir suretle içtüzü
ğün bu emri kısıtlanamaz. O- itibarla, geçen cel
sede bu mevzu münakaşa edilmiştir, diye de bir
tarafa bırakılamaz. Geçen celse bu mesele mü
zakere edilmemiştir. Geçen celse gündemin so
nuncu maddesinin birinci madde olarak telâkki
edilmesi mevzuu konuşulmuş ve o reddedilmiş
tir. Son defa birinci maddesi müzakere edilmiş,
oylanmak istenmiş, fakat nisap bulunamamış
tır. Binaenaleyh, o celse kapanmıştır. Meclis
yeniden başlamıştır. Yeniden başlamış bulundu
ğuna göre de Meclisin gündemde tadilât yap
mak salâhiyeti mevcuttur. Bu salâhiyete göre
geçen celse şu oldu idi, bu olduydu müzakere
sini bir tarafa bırakıp, yeni baştan muamele
yapmak mecburiyeti vardır, içtüzüğün 89 ncu
maddesi gereğince de usul müzakeresi açmak
zarureti vardır. Bunu arz etmek istiyorum. Sa-
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Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
İstanbul
Sadettin Bilgiç

ym Başkanın bunu oya konması da mümkün
değildir. Müzakeresiz oya konulamaz ve redde
dilemez, bir tarafa bırakılamaz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biz ge
cen. celse bu madde üzerinde olan görüşmeleri
bitirmiş ve oylamaya geçeceğimizi arz etmiştik.
Yalnız ekseriyet olmadığı iddiası karşısında
yoklamaya geçmiştik. Bize bu önerge geldiğine
göre, Yüksek Mecilsi'n ıttılalarrna arz etmek
için okutturdum. Binaenaleyh, bunu bildirmekle
mükellefim. Binaenaleyh, bu hususta usulsüz
bir hareketimiz olmadığı kanaatindeyim. Şimdi
birinci maddeyi oylarınızla halledeceksiniz, efen
dim.

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, İzmir
Milletvekili
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının,
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği
kamunu teklifinin, müddeti içinde görüşüleme
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (3/210, 2/18)
BAŞKAN
dim.

Sayın Adalet Bakanının önergesi üzerindeki
görüşmeler bitmiştir, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul eden] er... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Geçici Komisyon kurulacaktır, efendim.

Tezkereyi

okutuyorum

efen-

Yüksek Başkanlığa
29 . 11 . 1965 tarihinde 2/18 esas numara
ile Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı
nın, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge
birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicileri Genel
Birliği kanun teklifi, gündemimizde başka ko
nular yer aldığından bugüne kadar görüşüleme
miştir.

3. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 5802 sa
yılı Astsubay Kanununa
ek ka?ıun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5802 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun
bilgisine sunulmasına
dair tezkeresi (3/209,
2/98, 2/129)

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince arz olu
nur.
Tarım Komisyonu Başkanı
Kocaeli
Sedat Akay

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan
2/98 esas numaralı, İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'mn 5802 sayılı Astsubay Kanununa ek ka
nun teklifi ile 2/129 esas numaralı Tunceli
Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Ali Demir'in,
5802 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, teklif sa
hiplerinin de katılmaları ile birleştirilmiş ve
ilgili Bakanlık temsilcilerinin «Kanunun Askerî
Şûra gündemine alındığını ve 16 Şubatta görü
şüleceği» mütalâasını uygun gören Komisyonu
muz tekliflerin mezkûr tarihe kadar bekletil
mesine karar almış ve böylece İçtüzüğün 36 ncı
maddesinde tâyin edilen müddet içinde görüşü
lememiştir.

5. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, traktör biçer - döver ve saire ziraat
aletleriyle parçaları hakkındaki kanun teklifinin
müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisi
ne sunulmasına dair tezkeresi (3/211, 2/28)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim.
Yüksek Başkanlığa
29 . 11 . 1965 tarihinde 2/28 esas numara
ile Komisyonumuza havale edilmiş bulunan
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet
Nusret Tuna'nın, Traktör, biçer - döver ve saire
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ziraat aletleri ile parçaları hakkında kanun tek
lifi, 22 . 12 . 1965 tarihinde gündemimize alın
mıştır.
Hükümet temsilcilerinin talebi üzerine adı
geçen kanun teklifi 9 . 2 . 1965 tarihine kadar
ertelendiğinden, bugüne kadar neticelendirilememiştir.
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince arz olu
nur.
Tarım Komisyonu Başkanı
Kocaeli
Sedat Akay
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
6. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve 9 arkadaşının, Tarım Bakanlığı Ziraat İş
leri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve kuruluşla
ra döner sermaye verilmesi hakkındaki kanun
teklifinin müddeti
içinde
görüşülemediğinden
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (3/212,
2/71)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
29 . 11 . 1965 tarihinde 2/71 esas numara
ile Komisyonumuza havale edilmiş bulunan
Cumhuriye Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir ve 9 arkadaşının Tarım Bakanlığı Ziraat
İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve kuruluş
lara döner sermaye verilmesi hakkında kanun
teklifi, gündemimizde başka konular yer aldı
ğından bugüne kadar görüşülememiştir.
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince arz olu
nur.
Tarım Komisyonu Başkanı
Kocaeli
Sedat Akay
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
7. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşı
nın, Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasar
ruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 ta
rihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
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ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat
öztürkçine'nin, Tasarruf
bonoları
hakkındaki
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerin ilâvesi hakkındaki kanun
teklifinin,
Hükümetçe aynı mahiyette hazırlanmakta olan
kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun
bilgisine sunulmasına
dair tezkeresi. (2/30,
2/102,3/213)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5
arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teşkil
ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5.1.1961
tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve
47 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun
teklifi ile aynı mahiyette Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, tasarruf
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi
hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve
müzakere olundu.
İşbu tekliflerin Hükümetçe hazırlanmakta
bulunan aynı mahiyetteki kanun tasarısı île bir
likte nazara alınmak üzere tehirine ve keyfiye
tin Yüksek Başkanlığa arzına karar verilmiş
olduğunu saygılarımla arz ederim.
Maliye Komisyonu Başkanı Y.
Sözcü
Tekirdağ
Halil Başol
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
«9. — Bayındırlık
Komisyonu
Başkanlığının,
Benizli Milletekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşı
nın, Türkiye Elektrik Kurumu kanun teklifinin
müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine
sunulmasına dair tezkeresi (2/20, 3/214)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arka
daşının, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tek
lifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
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Hükümet mehil talebinde bulunduğundan,
mezkûr kanun teklifinin görüşülmesine ara ve
rilmiştir.
içtüzüğün 36 ncı maddesi muvacehesinde ge
reği için Yüksek Başkanlığa arzına karar veril
miş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Zonguldak
Cahit Karakaş
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
9. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in
dönüşüne
kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/237)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanının bir tezkeresi
vardır, okutuyorum, efendim.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri Çağlıyangil'in dönüşüne kadar ken
disine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
10. — Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Devlet dâvalarını intaceden avukat ve
saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanun
teklifinin
geriverilmesine dair önergesi (4/32,
2/6)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23 . 10 . 1965 gün ve 5562 sayılı yazı
mıza ektir :
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in,
1389 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair
kanun teklifini geri aldığını bildiren önergesi
ilişikte gönderilmiştir.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Say
gılarımla.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
İbrahim Şevki Atasagun
BAŞKAN — önergeyi de okutuyorum efen
dim.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1389 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında
sunduğum kanun teklifimi geri alıyorum.
Saygılarımı sunarım.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Ragıp Üner
BAŞKAN —• Geriverilmiştir, efendim.
11. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili
İsmail Hakkı Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. Jo\!vnson'tn mesajının basına intikali hususlarında bil
gi edinmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/2)
BAŞKAN — Okutuyorum efendim .
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Son zamanlarda Devlete ait önemli ve gizli
vesikaların muayyen bir gazetede yayınlandığı
esefJ e görülmektedir. Nitekim Kara Kuvvetleri
Komutanı Org. Cemal Tural'ın Millî Savunma
Bakanına yazdığı resmî bir yazının ımektup adı
altında hakikî mahiyetinden başka bir şekilde ba
sma intikal ettirilmesini takiben Amerikan Cum
hurbaşkanı Mr. Cohnson'un 1964 Haziran'mda
Türkiye Başbakanına gönderdiği ve Hükümetin
açıklanmamasında ısrar ettiği mesaj aynı gaze
tede yayınlanmıştır.
Bir skandal olarak da vasıflandırabileceğimiz
bu hâdiseler, Devlet hayatı için zaruri olan cid
diyet ve mahremiyet esasını tahrip ve vatandaş
ları endişeye sevk edebilecek bir mahiyet taşı
maktadır. Ayrıca arzu edilmiyen zararlı ihtilâtlara da sebebolmaktadır.
Belli bir gazetenin bu şekilde Devlet sırlarını
teşhir edecek bir vitrin haline getirilmesi dikkat
leri çekmekte ve Başbakana kadar uzanan suç
lamalara da yol açmış bulunmaktadır.
Bu suçlamalar ve tahminler karşısında Başba
kanın mücerret, «İddia büyük bir yalandır.»
demesi âmme vicdanını tatmin edememektedir.
Devlet esrarının böylece açıklanması dolayısiyle ithama mâruz bulunan Hükümetin ve üye
lerinin yapacağı ve yaptıracağı bir tahkikat ise,
ister istemez nevama sanığı hâkim yapmak gibi
adalet ve mantık kaidelerine aykırı düşmekte
dir.
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Ancak, Hükümetin tesir ve nüfuzu altında
bulunamıyacak bir heyet tarafından yapılacak
bir araştırma ve neticesi halk için tatminkâr ola
bilir.
Bu itibarla, Hükümetin tarafsız kalamıyacağı veya sayılamıyacağı mevzularda parlamento
ların durumu tesbit için başvurdukları Meclis
araştırması yoluna gitmek zaruridir.
Hükümetçe, aylarca evvel açtırıldığı ifade
edilen tahkikatın bugüne kadar bir netice ver
memesi bu zarureti artırmaktadır.
Mâruz sebeplerle Org. Cemal Tural'm Millî
Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr.
Johnson'un mesajının basma intikali hususların
da bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci ve
İçtüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince
Meclis araştırması yapılmasına karar verilmesini
saygı ile arz ve teklif ederiz.
Millet Partisi Grupu Adına
Başkanvekili
İsmail Hakkı Akdoğan
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 171 nci
maddesi gereğince izahat vermek üzere, öner
ge sahibi Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, buyu
runuz.
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını; grupumuz adına verilmiş bulunan Meclis Araştırması
önergesi biraz evvel yüksek huzurlarınızda
okunmuştur. Takririmiz hiçbir izahata lüzum bırakmıyacak şekilde sarih ve açıktır. Bu bakım
dan, bendeniz fazla detaya inmeden takrir sa
hibi olarak lüzum gördüğüm birkaç hususa işa
ret ettikten sonra ayrılacağım.
Grupumuzun
görüşünü diğer başka bir arkadaşım sizlere
arz edecektir. Siyasi parti gruplarının bura
da görüşlerini arz etmesinden sonra, gerekirse
tekrar söz alarak takririm hakkında Yüksek
Heyetinize bilgi vermeyi arzu ederim.
Muhterem arkadaşlarım, Kara
Kuvvetleri
Komutanı Sayın Orgeneral Cemal Tural vazi
fesiyle ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlı
ğına bir yazı yazmış. Ve bunun bir örneğini de
taleb üzerine Millî Savunma Bakanlığına gön
dermiştir. Sayın Tural'm bu hareketi Millî Sa
vunma Bakanının da birkaç gün evvel bu kür
süden ifade ettiği gibi tabiî bir haldir. Bu'yazı
nın mektup adı altında gizlice basma sızdırıl
ması, basında bu yazının T.B.M.M. nin salâhi
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yetlerine müdahale ediliyor şeklinde yer alması
ve buna sebebolunması hem Yüksek Heyetinizi,
hem de efkârıumumiyeyi muhtelif
yönlerden
rencide etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, bu yazı
nın şu veya bu yetkili şahıs tarafından basına
verildiği haberi kulakdan kulağa dolaşmakta,
Sayın Başbakanın ismi dâhi karıştırılmaktadır.
Bu itibarla, ileri derecede ihtilatlara sebebolan
bu mevzu üzerinde hassasiyetle durulması lâzım
dır. Hükümet tarafından yapılmakta bulun
duğu resmen açıklanan tahkikatın bugüne ka
dar bir netice vermemiş olması da işin mahiye
ti bakımından bu hâdiseye Yüce Meclisin el
koymasını zaruri kılmaktadır.
Mr. Johnıson tarafından Sayın İsmet İnö
nü'ye yazılan mektuba gelince, bu mektubun
umumi efkâra açıklanıp açıklanmaması hususu
Meclisimizde müzakere edilmiş ve neticede
Hükümetin, mektubun açıklanmasının millî
menfaatlerimize aykırı olduğu yolundaki gö
rüşü, Yüce Heyetinizin tasvibine mazhar ol
muştur.
Hal böyle iken, bu mektubun da Sayın Tu
ral'm yazdığı resmî yazının neşredildiği gazete
de yayınlanması vatandaşlarımızın dikkatinden
kaçmamıştır.
Bizzat Hükümetin harimi ismetinde ve mesu
liyeti altında bulunan, umumi efkâra açıklan
masında mahzur bulunduğu Meclisçe kabul olu
nan bit* mektubun, basma intikali ya Hüküme
tin Devlet sırlarını muhafaza da
gösterdiği
aczini, yahut da mektubun açıklanması çok
mahzurludur şeklinde Yüce Heyetinize arz etti
ği görüşünde Hükümetin samimî
olmadığını
açıkça ortaya koymaktadır. Aksi halde Hükü
metin araştırma önergemize katılması ve mektu
bun kim tarafından ve hangi yoldan basına inti
kal ettirildiğinin tesbiti için üstün bir gayret sarf
etmesi lâzımdır.
Sayın Başbakanın Yüce Heyetinizin huzurun
da devraldıkları teşkilâtın haber sızdırmakta ol
duğunu söylemesi ve bu iddia iktidar dışında,
hattâ Hükümet dışında bulunan senatör, millet
vekili veya her hangi bir vatandaş tarafından
ileri sürülebilir. Ancak, bu sızdırmayı önlemek
vazifesi ile yükümlü bulunan bir Başbakanın.
böyle bir beyanda bulunmaya hakkı yoktur. Ken
dilerine Devlet sırlarının dışarıya sızdırılmasını
önlemek için bütün tedbirleri almak vazifesi dü
şer.
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Partizan bir görüşle vali ve umum müdür de
ğiştiren bir Hükümetten Devlet sırlarının mah
rumiyetini temin edemiyen mesul kimselerin yer
lerini değiştirmesini ve mesuliyeti tesbit edilen
lerin tecziyelerini istemek elbette hakkımızdır. Bu
yolda gereken gayreti sarf ettiğine şahidolmadığımız Hükümetin hiçolmazsa bizim bu sahada
ki gösterdiğimiz samimî gayretlere engel olma
masını bilhassa rica ederiz.
Muhterem arkadaşlar,
Meclis araştırması yapılmasını arzu etmiyenlerin karşımıza «hâdise adalete intikâl etmiş
tir, artık bu konuda araştırma yapılamaz.» baha
nesi ile çıkmaları mümkündür. Bu itibarla, bu
husustaki görüşümüzü de Yüksek Heyetinize arz
etmek isterim. Anayasamızın 132 nci maddesinin
3 ncü fıkrasında aynen «görülmekte olan bir
dâva hakkında Yasama Meclislerinde yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda
bulunulamaz» denilmektedir. Görülüyor ki mâ
ni, görülmekte bulunan bir dâvanın mevcudiye
tine bağlıdır. Kaldı ki, adalete intikâl eden hu
sus, mektubun yayınlanması olayı ile alâkalıdır.
M'evzubahis tahkikat mektubun basma kim tara
fından sızdırıldığıyla alâkalı olacaktır. Bu ba
kımdan araştırma önergemiz Yüksek Heyetinizce
kabul buyurulduğu takdirde, hem yazı ve mektu
bun kim tarafından ve hangi yoldan basına
intikâl ettirildiği tesbit olunacak, hem do ileride
daha mühim Devlet sırlarının basma sızdırılması
önlenmiş olacaktır.
Takdir Yüksek Heyetinizindir.
Muhterem arkadaşlar, takrir hakkındaki gö
rüşlerimi bu şekilde arz ettikten sonra Yüksek
Heyetinize bir hususu da sarahaten arz etmek
isterim.
Takririmiz basında yer aldıktan sonra, Tabiî
Senatörlerden üç arkadaş, Meclis araştırması
açılmasına karar verildiği takdirde bu araştır
manın mektubun Sayın Millî Savunma Bakanına
verildiği andan itibaren basına sızdırılmış olacağı
cihetle, bu yönden tahkikatın yapılması ve daha
evvel nihayet bir araştırmanın yapılmasının doğ
ru olmıyacağını belirtmiş bulunmaktadırlar.
Muhterem, arkadaşlar, Grupumuz, bu takriri
basında yer alan havadis ve iddialar üzerine ver
miştir, bendeniz basında bu mektubun basma
ordu mensupları tarafından sızdırıldığına dair
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bir habere raslamadım. Grupumuz da böyle
bir kanaatte değildir. Biz basında bu mektubun
şu veya bu şahıs tarafından basına intikâl etti
rilmiş olduğu yolundaki iddiaların vuzuha kavuş
turulması için bu takriri vermiş bulunuyoruz. Bu
bakımdan hiç sayın tabiî senatörlerin endişe et
melerine mahal yoktur. Hürmetlerimle. (Orta
ve sağ sıralardan alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge
sahibini dinledikten sonra, önergenin üzerinde
müzakere açıyorum. Söz istiyenlere geliş sırasına
göre söz vereceğim. İlk söz Memduh Erdemir'indir.
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ben
şahsım adına istemiştim, grupu adına söz istiyen
varsa, ona söz verebilirsiniz.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, buyurun
efendim.
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Orgeneral
Cemal TuraPın yazdığı ifade edilen mektubun
basma intikal ettirilişi ile Johnson'un zamanın
Başbakanına göndermiş olduğu mesajın basma
intikal ettirilmesi meselesi maalesef günümüzün
el'ân devam eden dedikodu meselelerinden biri
sidir. O derece ki, yetkililer bu mektupların
intikâli hakkında, nasıl intikâl ettiği hakkında
kesin bir ifadede bulunmamışlardır. «Tahkik
ettiriyoruz, bu meseleyi inceletiyoruz, tahkikat
sona ermemiştir, sonucu alınınca bilgi verile
cektir.» şeklinde müphem ifadeler kullanmış
lardır. Yani bu ifadeler de maalesef efkârı
umumiyeyi tatmin etmekten uzak bulunmakta
dır. Ama, vatandaş bu mektupların basma in
tikal ettirilmesi keyfiyeti üzerinde hassasiyetle
durmaktadır. Ne şekilde intikal ettirildi? Aca
ba satıldı mı? Bir para karşılığı mı verildi, ça
lındı mı? Ne bileyim ben, bu mektupları yayın
layan gazetelerin malî güçlerini dikkaıte alan
lar çok şeyler söylüyorlar.
Her şeyden önce Hükümetin ve bilhassa
A. P. Grupunun vatandaşın söylentilerinden
kendilerini kurtarabilmeleri için, bu takriri ka
bul edip, bir araştırma komisyonu kurulması
yoluna gitmeleri elzemdir kanaatindeyim.
Bu takriri biz vermesek Adalet Partililerin
vermesi iktiza ederdi. Demeli idiler ki, biz it
hamdan kurtulacağız. Hükümetin elindeki mek
tup yine Hükümetin emrindeki çevrelerce ve
y a kendileri tarafından intikal ettirilmiş, nasıl
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oldu ise olmuş. Ama bunu Hükümetin tetkik,
teftiş yetkisi içinde görmüyoruz. Yetkisi vardır
ama, kâfi görmüyoruz. Bunu tarafsız bir heyet,
grup tarafından incelenmesini isteriz. Bunun
da yolu teşriî murakabe yoludur ve bir Meclis
araştırması yoludur. Bir Meclis araştırması vasıtasiyle bu mektupların basma intikali şekli
ni araştırmak istiyoruz, demeleri iktiza ederdi.
Bunun A. P. Grupunun veya her hangi bir ar
kadaşın aklına gelmemiş olmasını, onların aley
hine kaydedilecek bir nokta olarak işaret et
mek isterim. Şayet A. P. li arkadaşlarımız böy
le bir takriri vermiş olsalardı ekseriyet parti
lerinin, ekseriyet gruplarının kendi kendileri
ni murakabe edeceklerine dair, rejimimiz bakı
mından önemli bir işareti de vermiş olurlardı.
Malûmu âlinizdir ki, geçmişte Parlâmentolarda
ekseriyet gruplarının kendi kendilerini ellerin
deki meşru yollarla murakabe edememeleri,
memleketin başına çok büyük gaileler getirmiş
tir. O itibarla da A. P. nin bu şekilde davran
mamış olmasını kendi lehlerinde bir hareket
olarak kaydedemediğimi üzülerek ifade etmek
isterim. (Soldan gürültüler.) Biz görüşlerimizi
ifade ediyoruz. Sayın arkadaşlarımız da çıkar
lar söylerler. Telâşa ihtiyaç yok.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen,
rica ederim.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet,
muhterem arkadaşlar, üzerinde duruyor vatan
daş. Nasıl intikal etti? Bir görgümü ifade ede
ceğim, A. P. li arkadaşlar üzülmesinler, gücen
mesinler. Vatandaş olarak Kızılay'dan aşağıya
doğru yürüyordum. Üç kişi eline bir gazete al
mış konuşuyor, üç tane A, B, C vatandaş, mek
tuplar intikal etmiş, «ya...» diyor birisi, öteki
lerine söylüyor: Cemal Tural'm mektubunu da
bu gazete yayınlamıştı. (A. P. sıralarından «de
dikodu» sesleri.) Vatandaş söylüyor, duyduğu
mu söylüyorum, ister inanırsınız, ister inanmaz
sınız. Ben vatandaşın ne düşündüğünü, nasıl
muhakeme ettiğini gözlerinizin önüne sermek
bakımından bir görgümü ifade edeceğim. Mah
zur mu var söylemekte ? Biran sabırla dinleyin.
(Gürültüler.)
BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesme
yin efendim, rica ediyorum.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Vatan
daşın birisi diğerine şöyle söylüyor: «Orgene
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ralin mektubu da bu gazetede yayınlanmıştı.
Bu gazete zengindir, bunu verene muhakkak
çok para vermiştir.» Öyle diyor, «çok para ver
miştir» diyor. Birisi ötekine hitabediyor: «Eh,
Başbakan Demirel de paraya çok düşkündür,
üç günde zengin olmuştur, mutlaka o satmış
tır.» (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.)
Öyle söylüyor vatandaş... (A. P. sıralarından
gürültüler, «ne biçim lâf» sesleri, «lâfını geri
al» sesleri, şiddetli gürültüler.) Vatandaş öyle
söylüyor, ne biçim lâf olur mu, söylüyor vatan
daş. Ben duyduğumu söylüyorum. İster inanın,
ister inanmayın. (Soldan şiddetli gürültüler.)
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar bağır
makla iş hallolmaz. Her iki tarafa da ihtar edi
yorum. Gürültü yapmayın.
Böyle devam edecek olursanız, sözünüzü ke
seceğim, Memduh Bey sözünüzü keseceğim.
Lütfen sadede...
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bu
yurun Sayın Başkan. (Soldan gürültüler.)
BAŞKAN — Lütfen susun efendim. (A. P.
sıralarından, «sözünü geri al» sesleri, sıra ka
paklarına vurmalar, «satılmış herif» sesleri.)
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — İşte
muhterem arkadaşlarım, bu mektubun nasıl...
(Gürültüler.) Müsaade buyurun da anlatayım...
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Satılık köpek,
sözünü geri al. (Çok şiddetli gürültüler.)
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Otur
yerine, satılmış sensin, oturunuz yerinize. (Sol
dan, «utanmaz herif» sesleri, «in aşağı» sesleri,
ayağa kalkmalar, çok şiddetli gürültüler.)
BAŞKAN — İdare âmirleri, gidin vazifenizi
yapın.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Müza
kereye imkân verin ondan sonra... Müsaade bu
yurun... (Gürültüler.) Ben vatandaşın söyledi
ğini söylüyorum... Otur yerine. Bu kürsüden
kimse indiremez beni. (Kürsüye doğru ilerle
meler.) (Sabri Keskin, Esat Kemal Aybar, Ta
lât Asal, Hamit Fendoğlu ve diğer milletve
killeri kürsüye hücum ettiler ve Memduh Erdemir'le yumruklaşmaya başladılar.) (Çok şid
detli gürültüler.)
BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara veri
yorum, arkadaşlar ayıptır.
Kapanma saati: 16,15

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 16,55
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin
KÂTİPLER: Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Birleşi
me devam ediyoruz. A. P. Grupu adına Sayın
Muhiddin Güven söz istemişlerdir. Buyurun
efendim.
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN
(İstanbul) — Sayın Başkan ve değerli arka
daşlarım, Meclislerin tarihlerinde bazan çok
ibretiâmiz vakalar geçer. Bunlardan bir tane
sini daha yaşadık. Ama, tekrarını önlemek va
zifemizdir. Ben onun için konuşacağım. Biz
buraya büyük milletin reylerini alıp onların
vekâletini omuzlarımızda taşıyarak geldik; bir
hizmet ifası için. Vaka çıkarmak için değil,
itham etmek için değil, tahkir etmek için değil.
Bir millet vardır, o milletin Millet Meclisi
vardır. Bu Millet Meclisinin itimadettiği, iti
bar ettiği bir Hükümet vardır ve ondan sonra
bir milletvekili çıkar, bu kürsüden söylenmiyecek olan sözleri bir tahkirin içinde ifade eder.
Olamaz böyle şey. (Soldan «bravo» sesleri.)
Olamaz böyle bir şey, olmamalıdır. (M. P. sı
ralarından, «kürsüye de tecavüz etmemek lâ
zımdır» sesleri.) Bir intibahın içine girmek
mecburiyetimiz vardır. Tahrikin dışında olaca
ğız.
BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar
sükûneti muhafaza edin, müdahale etmeyiniz.
Lütfen oturunuz efendim.
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN
(Devamla) — Ben hiçbir siyasi parti grupuna
hitabetmiyorum. Ben burada ferden ferda bü
tün arkadaşlara, milletvekillerine hitabediyorum. Sahiboldukları vazife şuuru, taşıdıkları
mesuliyetin idraki içinde olmak mecburiyeti
vardır. Geleceğimizi ancak o şekilde inşa ede
bileceğiz, kıymetli arkadaşlarım. Evet, mesul
olduğumuz, mecbur olduğumuz vazifeyi gele
cek nesillere eğer devretmek istiyorsak, ancak
medeni bir davranış içinde yapacağız. Onun dı
şında değil.

OĞUZ DEMİR TÜZÜN (Niğde) — Sizinki
medeni mi Muhiddin Bey?
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim ye
rinizden hatibin sözüne müdahale etmeyin.
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Sayın
milletvekili arkadaşım, lütfen yerinizden bana
hitabetmeyin. Ben Büyük Millet Meclisinin hu
zurunda büyük millete hitabediyorum. Elbet
te ki, bunun bir muhasebesi yapılmalıdır. So
kakta üç vatandaşın biraraya gelerek gazeteyi
okuduğu zaman söylediği şeyleri acaba nasıl
dinlediniz diye sorarsam ne cevap vereceksiniz?
Beraber mi yürüdünüz, beraber mi söylediniz
bunları? Eğer bir milletvekilinin sahibolduğu
şuura sahipseniz, bu şekilde söyleyen vatanda
şın önüne geçip, onun söylediği şeyi reddet
mek mecburiyetindesiniz. (Soldan «bravo» ses
leri, alkışlar.) Ama bu olmaz, bir kasdm için
de, bir tahkirin içinde getirilir burada Meclis
kürsüsünde huzurunuzda bir sokak dedikodusu
olarak söylenir. Nasıl söylenebilir? Fakat, gö
rüyorsunuz ki, işte bu söylenişin arkasından hâ
diseler çıkar. Tahrikler vardır, çünkü tahkirler
vardır. Tahkir ettiğiniz insan sizin bünyeniz
den çıkan, Türk Milletinin bağrından çıkan,
onu yetiştiren milletin bir insanı, bir ferdidir o
Başbakan, nasıl söylersiniz bunu, nasıl reva görür
sünüz? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar.) Evet sayın arkadaşlarım, ben her şeye
rağmen, Grupumuzun bu mevzuda duyduğu
bütün ezaya, bütün üzüntüye rağmen ve
Grupumuzun ve bütün Büyük Millet Mec
lisinin temsil ettiği, çok kuvvetli tahmin
ediyorum ki, temsil ettiği büyük efkârı umumiyede yaratacağı teessüre ve teessüfe rağmen,
bir bağlayıcı zemini hazırlamak istiyorum yine.
Bu bağlayıcı zemin içinde birleşmek mecburi
yetindesiniz. Bir emanet aldık elimize. Bu ema
net milletten geldi bize. Gelecek nesillere daha
iyi bir şekilde devretmek mecburiyetimiz var
dır. Yoksa buna halel getirecek bir halin için
de olmak değil arkadaşlarım.
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Bir Büyük Millet Meclisini teşkil eden, bu i Ama, her hatalı hareketin arkasında bir iyiyi
buluş bize ait bir mesele, bir vazife olmalıdır.
çatının altında yer almış olan arkadaşlarımızın
Eğer, bundan faydalanıp geleceğe ait yolumu
meseleleri buradan dile getirirken elbette ki,
zu tesbit edebilirsdk, ona bir aydınlık düşürebenim 'kendime göre ve partime göre kıymet
bilirsek bizim için bir mutluluk olacaktır. Ben
lendirmeye çalıştığım düşünceleri bir başka mâ
bu esefli hâdiseden bu şekilde istifade etmeli
nada dağınık halkaları biraraya getirerek bir
yiz, diyorum. Ama, yalnız başına buna ait ta
mâna zinciri haline getirmek mecburiyeti var
lep bizden gelmemeli, bu talebe ıherkes bütün
dır. Bu milletin önünde devamlılığı ebediyete
gruplar, bütün üyeler iştirak etmeli. Her me
kadar götürmek için evet bu kopuk halkaları
selede bu kürsüden bir iştirakimiz olmalı. Bu
bir araya getirmek mecburiyeti vardır. Biz
iştiraki tesbit edebilirsdk milletin bize verdiği
maddenin dışında bir mâna zinciri arıyoruz.
Bunun peşindeyiz. Boşlukta olan insanlarını
o ağır mesuliyetin altında, o yükü taşımak im
bir harç ile bağlamak mecburiyetindeyiz. Harcı
kânım bulabileceğiz. Ben buna ait inanca sa
vaz'etmek, taşları birbirine bağlamak yeni bir
hibim, ben buna ait inancın bu Meclisin iktida
inşa yapmak lâzım gelirken, bu taşları altından
rında olduğu inancındayım, buna ait düşün
çekmeyi düşünmek nasıl akla gelir arkadaşla
ceye de sahibim. Ben ne olursa olsun, ne ya
rım1? Ama, bu taşı kuvvetle yerine sizler koya
pılırsa yapılsın sokakta söylenenlerle büyük efcaksınız. Memduh Erdemir arkadaşımız bura
'kârı umumiyenin ve Büyük Meclisin itibar et
da katiyen söylenmemesi icabeden, bir Hükü
tiği bir Hükümetin iktidarını en iyi şekilde tes
met Başkanına, Başbakana tevcih ettiği o keli
bit ve teşkil edeceğine de inanıyorum. Bu ik
meleri tekrar etmekten sıkıntı duyarım, üzün
tidar vardır. Bu iktidar yalnız bize ait değil
tü duyarım, dilimin ucuna bile gelmez, aklımın
dir. Bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisinindir,
köşesinden bile geçmez, sarf etmek değil. İşte
C. K. M. P. nindir, Millet Partisinindir, Y. T. P.
bu mânada ben isterim ki, o arkadaşımız bu
nindir ve T. t. P. hindir. Bunu bu şekilde te
sözleri geri alsın, Meclisin tarihinde zabıtlara
lâkki etmek mecburiyetimiz vardır sayın arka
geçmiş olan o sözler çıksın, oradan çıkarılsın.
daşlarım. Evet, ben burada bir birleştirici ze
Onu yapacak olan olur. Yaparsa küçülmiyeminin üzerinde hareket etmek mecburiyetinde
cektir, yaparsa büyüyecektir. Birleşeceğiz bir
olduğumu ve bu vazifeyi ifa edeceğimi söyler
yerde, bu büyüklük içinde birleşeceğiz Memduh
ken bir taraftan gülüşmeler oluyor. İştirak et
Erdemir arkadaşım. Yapmalısınız bunu, yap
miyor musunuz bana? Ses yok.. (Gürültüler)
mayı sizden millet adına istiyorum. (Soldan,
Şimdi gülmüyorlar. İştirak ediyorsunuz; etmek
«mecburdur bunu yapmaya» sesleri.)
mecburiyetindesiniz. Böyle olması lâzımdır. Ben
burada yaptığım konuşmalarla her hangi bir si
Evet, bu konuşmayı burada yaparken maa
yasi parti grupuna hitabetmocliğimi söylemiş
lesef Riyasetin celseyi tatil etmesine ve bunu
tim.
Ama, bir yerlerden gülüşmeler gelince
tesbit etmesine rağmen yine ve yine tekraren
ben
yalnız
onlara hitabettim, diğer arkadaşla
lisanî tecavüzlerinde devam etmiştir. Bu hu
rım
bunu
üzerlerine
alınmasınlar.
susu da zabıtlara tescil etmdk isterim. Sonra
belki müessif hâdiselerin zuhuru açık olarak or
taya çıkmıştır.

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven, siz
yalnız Meclise hitabedresiniz, çok rica ederim
böyle yer beyan ederek hitabetmeye hakkınız
yoktur. Siz fikirlerinizi söylersiniz; muhatap
sizin için Meclistir.

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve dâhilinde
ben, grupum adına bu düşünceleri huzurunuzda
değerlendirirken elbetteki Riyasetin icaplarını
yerine getirmesini de istirham edeceğim. Ve iç
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN
tüzüğün 187 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fık
(Devamla) — Saym Başkan, ihtarınızı bir baş
rasındaki işlemin yapılmasını istirham edeceğim.
ka mânada telâkki ediyorum. Halbuki davra
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi hulasaten
nışınızla bizim size ait bir hitabımız olması lâ
şöyle tekrar ederek huzurunuzdan ayrılacağım.
zımdı. Ben onu yapmadım. Müsaade buyuru
Yapılmaması icabeden bir şey vardır. Bu (kür
nuz, gülüşlerden bahsettiğim zaman, gülüşlere
süden bir arkadaşımız tarafından icra edilmiştir. I mukabele olan kelimeleri de kullanmadım. Ona

— 617 —

M. Meclisi

B : 40

ait icabeden cevabı da vermedim. Yalnız benim
söylediklerime iştirak etmiyor musunuz diye
sual sordum. Cevap çıkmadı. Ben bunu tesbit
ve tescil ettirmek istedim. (A. P. sıralarından
bravo sesleri) Yani bu kürsüden inerken bir iş
tiraki sağlamak mecburiyetinde olduğuma ina
nıyorum. Ona inanıyoruz, siz de öyle inana
caksınız elbetteki, bu hitabım yalnız basma bir
konuşmayı bir iyiniyet zemini hazırlamayı
kendine hedef ve gaye edinen düşünce sahiple
rinin inhisarı altında olmamalı, herkesin sahibolmak mecburiyetinde olduğu bir mesele ol
malıdır.
Değerli arkadaşlarım. Riyasetin İçtüzüğün
icabını yerine getirmesini temenni ederek he
pinizi millet adına kurulan.. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) Millet adına, Büyük Millet
Meclisi elbetteki teşekkül etmiştir, çok rica ede
rim sayın arkadaşım.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim, çok rica ediyorum. (Gürültüler) Hepini
ze söylüyorum. Karşılıklı konuşmayınız lütfen.
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Millet
adına kurulmuş olan ve vazife gören Büyük
Millet Meclisi ve Millet Meclisi çatısı altında bu
lunan bütün millet vekillerinin ona hizmet ga
yelerinde tahrikten uzak, tahkirden uzak, it
hamdan uzak, bağlayıcı, yapıcı bir tenkid süz
gecinden sonra düşüncelerini bir daha buradan
değerlendirmeleri istirhamı ile huzurunuzdan
ayrılırım. (A. P. sıralarından alkışlar)
TALÂT ASAL (Zonguldak) — Zabıt hak
kında konuşmak istiyorum, müsaade eder mi
siniz ?
BAŞKAN — Şimdi Sayın Talât Asal, zabıt
hakkında konuşacaklarını söylediler. Halbuki
meselenin esası üzerinde gruplar söz istemişler
dir. Müsaade buyurun grupların takaddüm
hakkı vardır.
TALÂT ASAL (Zonguldak) — Zabıtların
yanlışlığı hakkında söz istiyorum. Bir vaka za
bıtlara yanlış geçmiş.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, zaptın yan
lışlığını sonra beraber okuyup bir karara bağ
larız efendim.
Millet Partisi Grupu adına İsmail Hakkı
Akdoğan, buyurun.
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TALÂT ASAL (Zonguldak) — Usul esasa
tekaddüm eder; usul hakkında söz istiyorum.
Zabıtlarda bir vakıa yanlıştır.
BAŞKAN — Başüstünc efendim. Gruplar
konuşsun ondan sonra sizinle müzakere ede
riz. Zabıt halkkmda usul meselesi olmadığı ka
nısındayım, bu mesele usul meselesine girmez.
TALÂT ASAL (Zonguldak) — Zatıâîiniz o
kanaatte değildir, istişare ediyorsunuz, ondan
sonra söylüyorsunuz.
BAŞKAN — Müsaade buyurun elbetteki is
tişare edeceğiz. Kanunlar Müdürüyle istişare
edeceğiz tabiî efendim. (Gürültüler)
FARUK ÖNDER (Konya) — Meclis Reisi
ne hakaret edilmiştir. (Gürültüler) O kıratta
değil, diyor. Senin kıratın fazla; sen çık ba
kalım. (A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim susun arkadaşlar.
(Gürültüler) Müdahale ötmeyiniz arkadaşlar,
sizden çok istirham ederim. Benim vazifemi
güç!eştiriyorsunuz arkadaşlar, yapmayın bunu.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Riyasete ha
karet ediliyor.
M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arka
daşlar, Meclis kürsüsünde 'bir milletvekilinin
beyanını en ağır ve en sert şekilde önliyen, fiilî
'harekette bulunan bir müessif olayın vukuun
dan sonra sizlere hitabetmek mecburiyetinde
kaldığım için üzülmekteyim. Biraz evvel bura
da cereyan eden müessif ^âdİse üzerine grup
lar odalarında toplandılar ve tekrar Meclis kür
süsüne çıkıp yapacakları vazifeyi görüştüler.
Millet Partisi Grupu da kendisine düşen bu va
zifeyi yaptı. Ve salona geldi. Kürsüde Ada
let Partisi adına Sayın Muhiddin Güven'i gö
rünce sizi temin ederim içime bir huzur geldi.
Kendisinin Mecliste her zaman yapmış olduğu ko
nuşmalarla, bitaraf hareketi ile 'başkalarını itham
etmeden hâdiseleri teşrih ederek yapmış olduğu
konuşmaları hatırladım, 'eski bir hâdise hatı
rıma geldi; hepiniz bilirsiniz. Burada yine ay
nı şekilde hareketler vâki olmuştu. Gruplar
adına konuşmalar yapılmıştı. Bilhassa hatırlı
yorum, C. PI. P. Grupu adına Sayın İsmail
Rüştü Aksal konuşmuştu; diğer arkadaşlar da
konuşmuşlardı. Hâdise bir anda
heyecanını
kaybetmiş ve normal çalışma zeminine dön
müştük. Ama, maalesef Muhiddin Güven ar
kadaşımız bugün kendisinden beklemiş olduğu-

— 518 —

M. Meclisi

B : 40

muz bu olgun hareketi bize göstermediler
(A. P. sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
rursanız kanaatimde yanılıp yanılmadığımı söz
lerinden alacağım bâzı parçalarla ispata çalışa
cağım. Konuşmanın tümü üzerinde bende
hâsıl olan kanaat şudur: Zaman zaman rey ek
seriyetiyle her şeyi yaparız diyen Adalet Par
tisinin bugün de çoğunlukla Mecliste her şeye
mâni oluruz kanaatinin peşinden koştuklarını
görmekle üzüntü duymaktayız. (M. P. sırala
rından alkışlar)
Biz, bu çatının altına şerefli milletvekil
liği vazifesini alıp geldiğimiz zaman, vazifemizi
her türlü tehlikeye karşı göğüs gererek yap
maya iman etmiş, azmetmiş kimseleriz. 240 kişi
değil 400 kişi dahi bu kürsüye gelse Millet Par
tililerin hakka doğru olan sesini susturamıyacaktır. (M. P. sıralarından bravo sesleri ve al
kışlar)
Sayın Muhiddin Güven arkadaşımız (A.P.
sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Çok rica ederim yerinizden
müdahale etmeyin, efendim.
M.P. ADINA İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
(Devamla) — Sayın Muhiddin Güven arka
daşımız burada konuşan şahsı adına konuşan
Sayın Memduh Erdemir'in hattı harekâtını yer
di. (A.P. sıralarından gürültüler).
Müsaade buyurun arkadaşlar, zabıtlar bura
da diktafanda var, ne olduğunu anlarsınız. Ama,
arkadaşımız şöyle konuşmalı idi, böyle konuş
malı idi, bunu icabettirirdi bugünkü durum,
nezaket, demokrasi dediler. Ama, Anayasaya
aykırı hareketten, İçtüzüğün emirlerini hiçe sa
yan kendi grupu milletvekillerinin hattı hare
kâtının ne olduğunu, onun hakkında ne düşün
düğünü lütfen söylemediler. Ben kendilerinden
rica ediyorum. Anayasa, Milletvekilinin kürsü
deki her türlü beyanından mesulsüzlüğünü ka
bul etmiştir. (A.P. sıralarından «geçen senekiler?» sesleri). İçtüzüğün 92 nci maddesi «He
yeti umumiyede söz kesmek, şahsiyetle uğraş
mak ve intizamı bozacak nümayişlerde bulun
mak katiyen yasaktır.» (A.P. sıralarından gü
rültüler). Müsaade buyurun, dinleyin.. 92 nci
madde devam ediyor... «Söz söyleyen mebusun
sözü ancak kendisini bu nizamnameye riayete
ve sadede davet eden Reis tarafından kesile
bilir.» Şimdi arkadaşlarımız, Kanunun, Anaya
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sanın ve kanun mahiyetinde bulunan İçtüzüğün
emirlerine aykırı hareket edenlerden hiç bah
setmiyor, burada arkadaşımız. Falan milletve
kili arkadaşımız şöyle konuşmalıydı, diyor. Ev
velâ, Anayasaya aykırı hareketleri tesbit ede
lim. Bu Mecliste her milletvekilinin istediği.
şekilde konuşabileceğini, konuştuğunu Türk
Milletine isbat edelim. Ondan sonra nasıl konu
şulması lâzımgeldiği hususunda münakaşa ya
palım.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Geçen sene
nerede idin?
BAŞKAN — Ataöv, çok rica ederim, siz
çok ileri gidiyorsunuz, çok rica ederim yeriniz
den müdahale etmeyin.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, geçen sene nerede idin, dedim.
BAŞKAN — Lütfen Başkana
oturduğun
yerden hitabetme. Söz isterseniz vereyim, (Gü
rültüler).
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) —
Muhterem arkadaşımız sözlerinin başında bu
gibi hâdiselerin tekrarını önlemek vazifemiz
dir buyurdular. Ama nasıl vazifenizdir ? Kür
süye hücum ederek, 30 - 40 kişi gelerek, kar
şıdaki grup azınlıktadır onları sille tokat in
diririz diyerek mi önlemek vazifeleridir?.. (Gü
rültüler).
OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Grupla
rında karar alarak.
M.P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI
AKDOĞAN (Devamla) — Hayır arkadaşlar,
önlemek onların vazifeleri değildir.
BAŞKAN — Sayın Demir Tüzün çok rica
ederim müdahale etmeyin.
M.P. ADINA İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
(Devamla) — Bunları önlemek kanunun, niza
mına ve Anayasanın vazifesidir. Ve buna Millet
Partisi çok saygılıdır. Saygılı olmıyanların da
saygılı olmalarını tekrar, tekrar rica ederiz.
Muhterem arkadaşımız yeni bir inşadan bah
settiler. Harçlardan, taşlardan söz ettiler. El
bette bu memlekette demokratik hayatımızın
daha verimli olması bu milletin nefine çalış
maların hızlanması için lâzımdır. Ama, bu yeni
inşa, mevcudu bozmak suretiyle olmaz. Evvelâ
yıllar yılı eski Anayasamızda yeni Anayasamız
da sarahaten kabul edilmiş dokunulmazlığı
tescil edilmiş, birçok hâdiselerle tebellür etmiş
şekilde milletvekillerinin sözlerini burada zorla
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kesecekler, kürsüden zorla indirecekler, ondan
sonra istediği şekilde bir inşa yapacaklar, müm
kün değil arkadaşlar. Bu şekilde sizin arzunuza
uygun inşanın bu millete hayır
getireceğine
kaani değiliz. (Soldan; gürültüler).

endişelerimiz büyüdü (Gürültüler). Aziz arka
daşlar; sağdan sataşmalar geliyor yine. Bu eza
mızı büyütüyor. Tam şu istikametten, bir ihtilâl
daha yapın sözü geliyor. (Soldan bağrışmalar,
gürültüler).

Muhterem arkadaşlar, ben sözlerimin başın
da da Yüksek Heyetinize arz ettiğim gibi, Muhiddin Güven arkadaşımızın buraya çıkıp: Ar
kadaşlar, huzurunuzda biraz evvel çok müessif
bir hâdise ceryan etmiştir, böyle hâdiselerin
Yüce Meclis'de olmaması demokratik hayatımı
zın idamesi bakımından zaruridir, millet hiz
met bekliyor, biz Adalet Partisi Grupu olarak
kanunlara nizamlara uygun hareket etmelerini
arkadaşlarımıza söyledik söyleyeceğiz; Meclis
kürsüsünde konuşan hatiplerin sözlerini kesme
melerini, onlara taarruz etmemelerini kendileri
ne söyleyeceğiz. Uyrnıyanları grup disiplininin
alacağı kararlara uyduracağız. Diğer arkadaşlar
dan da buradaki konuşmalarının şu veya bu
yönde olmasını istirham ediyoruz, şeklinde ko
nuşmasını beklerdim. Haşa... Böyle bir yola git
medi. Tamamen aksine, Memduh Erdemir'dcn
özür dilemesini istedi. (Adalet Partisi sıraların
dan gürültüler).

BAŞKAN — Rica ederim, yani bu şekilde
ki müdahalelerle iş doğruya gider mi? Sizden
çok rica ederim, yerinizden müdahale etmeyin.
Ettiğiniz takdirde İçtüzüğün 184 ncü maddesini
artık tatbik edeceğim. (A. P. sıralarından, «geç
bile kaldınız» sesleri, «bir ihtilâl daha yapın»
sesleri.)
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER
ÖZDAĞ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım,
bakın bir' başka istikametten bir söz geliyor; «Geç
bile kaldınız» deniyor. Ama hatırlayın, hepimiz
burada bu dönem başlangıcında aynı yemini yap
tık. Bu kutsal çatı altında aldığımız emaneti bir
likte yaşatmak için, kanunlara, nizamlara bağlı
lık için yemin ettik. Milletin iradesine bağlılık
için yemin ettik. Neden iki ayrı istikametten,
iki ayrı itiş geliyor, iki tahrik geliyor? Bir ihti
lâl daha yapın veya geç kaldınız! (Adalet Parti
si sıralarından gürültüler.) (Hatip yumruğunu
kürsüye vurarak) Efendi, efendi; terbiyeli, ter
biyeli dinleyin...
(Adalet Partisi sıralarından, gürültüler ve
«kürsüde böyle hiddetli konuşamazsın» sesleri.)

Şimdi, müsaade buyurun, Memduh Erdcmir
arkadaşımız buraya çıkar da söylediği sözleri
geri alırsa küçülmezmiş. Bu mantıkla kendile
rine hitabediyorum. Grup adına arkadaşları
mız çıksınlar; Anayasaya
aykırı
hareket
eden arkadaşlarımız, kürsüde konuşan milletve
kiline sille tokat hücum eden arkadaşlarımız
hatâ etmişlerdir, İçtüzüğe, kanuna aykırı hare
ket etmişlerdir. Çıksınlar burada özür dilesin
ler diyelim kendisini alkışlayalım. (Ortadan ve
sağdan alkışlar). Ama bu tarafı yok. Bu taraf
tan hiç bahis yok. Başka arkadaşın şu veya bu
şekildeki usulsüz hareketlerinden dakikalarca
konuşma var ben, badema bu gibi hallerde Ada
let Partisi Grupu arkadaşlarımın aynı anlayış
içinde hareket edeceklerini ümidetmekle bura
da sözlerime son verir, hepinizi saygiyle selâm
larım.
BAŞKAN — Grupu adına Sayın Muzaffer
Özdağ.
C.K.M.P. GRUPU ADINA
MUZAFFER
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan,
aziz milletvekilleri, cereyan eden hâdiseyi ezâ
ve elem duyarak izledik ve gelecek hakkında

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın hatip.
Yok efendim, yok, Muzaffer Özdağ, çok rica ede
rim efendim, öyle şiddetle, hiddetle değil. Lütfen
sadede geliniz. (A. P. sıralarından, ayağa kalkma
lar ve şiddetli gürütüler.) Oturun efendim. Ri
ca ederim oturun. (Şiddetli gürültüler) Senin
emrinle gelmedim, buraya. (Gürültüler) Oturun
yerinize, sonra size bir ihtar ceçası veririm. Size
de ihtar veririm. (Gürültüler) Yerinize oturun.
ORHAN BİRCİLT (İstanbul) — Sayın Baş
kanım size hakaret ediyorlar.
BAŞKAN — Çok rica ederim hatip, lütfen
devam edin.
O. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER
ÖZDAĞ (Devamla) — Aziz milletvekilleri sizi
samimiyetle temin ederim ki, biz daima muhatabı
mızı Yüce Meclis olarak gördük. Bu Meclis için
de temsil edilen bütün partileri saygıya lâyık
gördük, nizamın asli unsurları olarak mütalâa
ettik. Peşin olarak hiçbir teşekküle karşı öyle ge
ri fikrimiz yok. Sözlerimiz başlangıçta her hangi
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bir teşekkülü itham etmek mânasını taşımıyor.
Hepimiz için, rejim için, memleket için müşte
rek bir endişeyi ifade için huzurunuzda bulunu
yoruz, partimiz adına. Arkadaşlar, cereyan eden
lıâ dişe karşısında müşalı a del erimizi ve endişeleri
mizi ve endişelerimi arz ediyorum. İçinde bulun
duğumuz çatının altına kundak koymak anlamını
taşıyor. Milletin bütün üyelerinin sizler kadar sa
bırlı olmadığını düşünün. Birlikte yaşadığımız
acı olaylar içinden geldik. Arkadaşlar, altı sene
sonra bu Meclise, bu terkipteki bir Meclise ulaş
mak yine milletin olgunluğudur. Bunu mutlu
bir netice kabul edelim. Daha kötü günler ve da
lın tehlikeli neticeler yaşanabilir. Bunu ancak
bu Yüce Meclisin basireti, bu Mecliste mevcut
olan üyelerin basireti temin edecektir, felâketten
korunmayı temin edecektir.

tından, tehdit kastından uzaktır. Kendi endişele
rimi ifade ediyorum. Ben de bu çatının altında
yım.
Arkadaşlar evet tehlikeli birikmeler oluyor,
her taraftan gelen tahriklerle... Bunları basiret
ehlinin müessir olarak önlemesi gerekir.
Saym Başvekilin Hükümet, programını okur
ken ifade ettiği «Rejime ait tartışmalar devri ar
tı!: bitmiştir, bitmelidir.» sözünü sevinçle karşı
lamıştık. «Maziye ait tecrübelerini, yaşadığımız
tartışmalara dönü! m ivecek, milletin güvenini, tas
vibini kazanan iktidar hızlı ve mutlu bir çalışma
devri açacak.» diye söyledi. Bu sebeple, bundan
inhiraf eden her davranış bizde üzüntü yaratı
yor. Arkadaşlar, Anayasanın dibacesinde ifade
edilen fikirlerin, Anayasanın tarif ettiği dü-'cniıı rejimimizin temeli olduğu, Devletimizin te
meli olduğu, mutluluğumuzun temeli olduğu Sa
yın iktidar'partisinin mümessilleri, şaym iktidar
yetkilileri tarafından da mütaaddit defalar ifade
edilmiştir. Ama, şunu görüyoruz ki; bu ifadele
rin zıddı yıpratmalar, tahripler, tahrikler yine
iktidar partisi cenahlarından da .gelebilmektedir.
Biz sayın yetkililerin bu davranışlara mâni ol
malarını samimiyetle arzu ediyoruz. Suçlama kas
tından uzağım; tekrar edeyim, birkaç hâdiseyi
huzurunuza getireyim. Bir haftanın hâdiseleri:
İstanbul'da Şehit Emeksiz'in büstü tahribediliyor. Aynı hafta içinde Afyon'da inkılâp şehitle
ri adına yapılan çeşme belediye Reisinin gön
derdiği kamyonla tahribedildi. Hattâ kaidesi bi
le görülmesin diye üzeri toprakla örtüldü.

Arkadaşlar, milletin ümidi bu Meclistir, göz
ler bu Meclistedir. Müesseselerin üstünde bir kub
bedir bu Meclis. Bir taşı çekilirse kubbe çöke
bilir. Mustafa Kemal'in dediği gibi «Rejimin clej
de voûte'u yine Meclistir,». Ama demin cereyan
od<m hâdiseleri düşünelim. Bu cereyan eden hâ
diseler milletin nazarlarına dökülürse ümitsizlik
sebebi olur. Hukuka bağlılık, yasaya bağlılığın
en güzel örneğini Meclis vermelidir. Ama, Mec
lis kaba kuvvet denemelerine sahne olursa, ümit
ortadan kalkar. Arkadaşlar, biz bu kürsüden
icapsız söylenen her söz için eza duyuyoruz te
essüf ediyoruz. Bu sebeple, hangi partiden olur
sa olsun, bir sayın arkadaşımızı doğrudan doğru
ya incitme kasdını taşıyan, tahkir kaselini taşı
yan sözlerini asla tasvibedemeyiz.
Ama, aziz kardeşlerim., kürsüye müdahaleyi
do, kürsüye hücumu da tasvibedemeyiz. Aziz
milletvekilleri, bu kürsü kutsaldır, zira söz hak
kı kutsaldır. Hukuka bağlılık kutsaldır. Bu kür
süden konuşma hürriyetini hiçbir şekilde tah
dide tm emek gerekir. Arkadaşlar şunu da düşün
meliyiz; hiçbir hâdise münferit telâkki edilemez.
Hâdiseler birbirleriyle bağlıdır, zincirlidir ve mu
ayyen neticelere Meclisleri ve milletleri sürükler
götürür. Türkiyemizde cereyan eden hâdiseleri
demin de belirttiğim gibi endişe ile izliyoruz. Bir
tortu terekkübediyor, yığılmalar oluyor. Bu yı
ğılmalar infHâkler için müsait bünye hazırlıyabilir. Arkadaşlar... (A. P. sıralarından, ne de
mek istiyorsun, sesleri.) Arkadaşlarım, sizi sa
mimiyetle temin ederim ki, sözüm incitmek kas

ŞEVKİ GÜDER (Afyon Karahisar) — Bu
lâfı söyliyenler yahni söylemişlerdir, hepsi yalan
dır. Belediye Reisi 10 gündür burada idi.
BAŞKAN — (Jolc rica ediyorum, hatibin sö
zünü kesmeyiniz, efendim; söz isteyin söz veririz,
niçin yerinizden müdahale ediyorsunuz? Çok ri
ca ederim.
C. K. M. P. GRUP lT ADİNA MUZAFFER
ÖZDAÖ (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, biı hâ
diselerin yalan olmasından, yanlış olmasından biz
sadece sevinç duyarız, belirteyim. (Gürültüler)
BAŞKAN — Çok rica ederim, Saym Muzaf
fer üzdağ, devam ediniz, karşılıklı konuşmayı
nız.
C. K. M. P. GRÜPU ADINA MUZAFFER
ÖZDAĞ- (Devamla) — Arkadaşlar, bir başka mi
sal.
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Sayın iktidar partisinin bir sözcüsü, bir men I cağız... Şu halde, garimesul telâkki ettikleri şa
subu bu Meclisin çıkarttığı bir kanunu, uyulma
hısların tahriklerine, davranışlarına meydan ver
sı, hürmet gösterilmesi, riayet edilmesi, değiştimemeliler.
rilinceyc kadar diğer kanunlar seviyesinde olma
Arkadaşlar; bir diğer noktayı da ifade ede
sı gereken bir kanunu «sadaka kanunu» olarak
yim. Sayın İktidar Partisi sözcülerinin, mümestavsif ediyor.
I sillerinin ifadelerinde, dikkat ediyorum, dikkat
ediyoruz; biz ve millet sinonim olarak kullanılı
Bir başka mensubu «Zavallı artık» diye bir
yor.
Bu, Devlet ve ben fikrinin bir başka şekli
üyeyi tahkir ediyor. Bu üyeler de bu Meclisin
dir.
Biz,
aziz Adalet Partilileri elbette milleti
bir mensubu olduklarına göre bu arkadaşımızın
mizin
üyeleri,
önemli bir varlığı telâkki ederiz.
kendi kendisini, içinde bulunduğu çatıyı tahkir
Fakat, millet sadece kendileri değildir. Hepimiz
ettiğini söylemek mümkündür. Bütün bu haller
milletin eşit haklar sahibi evlâtlarıyız.
de Meclisimiz yara alıyor, zede alıyor.
x\rkadaşlar, rejime ait münakaşalara dönülrncmcsi temennilerine iştirak ettiğimizi ifade et
miştik. Bir gazete, hukukla bu Meclisi yaratan,
bu Meclise vücut veren, tarihî devreyi İnkılâp
Meclisini bir araya getiriyor.
BAŞKAN — Sayın hatip; lütfen müessif hâ
dise hakkında konuşun, dışarıya çıkmayın, taş
mayı n çok rica ediyorum.

BAŞKAN — Sayın hatip tekrar ricaya mec
burum ki, konu dışına taşmasın.
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet.
Bu noktaya dokunmam rejimin espirisi ile ilgi
dir. Her şeyi kendilerinden ibaret ve kendi
kudretlerinden ibaret telâkki etmek çıkmaza gir
menin anasebebi olur. Demokrasi sadece çoğun
luk rejimi telâkki edilmemelidir. Bu noktayı bağ
lıyorum.
Aziz 'milletvekilleri, cereyan eden, müessif hâ
disedir ki, tekrarlanmaması temenni olunur.
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi esef duymuş
tur, üzüntü duymuştur. Uç yönde kusur görü
yoruz; icapsız söz, lüzumsuz ve hukuk fikri ile
tezat teşkil eden, Yüce Meclise yakışmıyan fiilî
davranış ve Sayın Başkanlık Divanının görev
leriyle telif olunmıyan tutumu. (Alkışllar.) Re
jimi ve rejimin esprisini sevgi ve birlik fikri
içinde korumaya hepimizi davet eder ve hepi
nizin grupum adına saygılarımla selâmlarım,
aziz milletvekilleri. (Alkışlar.)

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Anlı
yorum. Muhterem Başkan, muhterem üyeler;
ben demin tabiî kanuniyet içinde ifade et
tim; hiçbir hâdise bir diğerinden müstakil
düşünülemez diye. Bir birikmenin, bir ön ha
zırlığın ruhlarda ve fiilde olduğunu ifade ettim.
Daha evvelki tahrikler olmasa idi, her halde
yaşlı, başlı arkadaşlarımız binlerce kişiyi temsil
eden arkadaşlarımız; çok özür dilerim, tavsif et
meyim; şu kürsüde cereyan eden hâdiseye mey
dan vermezlerdi. Demek ki; ruhlarında ve di
mağlarında bir birikme var. Ben bu birikmeye
işaret ediyorum. Evet; fikrimi izah için bunlara
dokunmaya mecburdum. Yoksa beni şahsan ilgi
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Başkan
lendiren bir yönü yok. Ben mazi ile değil, par
lık Divanının vazifesini ifada asla kusur etme
timizin mazi ile değil milletin hali ile ve istikbali
diği ve hiçbir zaman da sözünü dinletmek
ile ilgiliyiz. Evet, rejimin temelini teşkil eden
için birtakım cezalar tatbiki cihetine gitmediği
devreyi teşrih ederken diyordu ki o sayın gazete;
ancık hüsnüniyetine verilmelidir. Yoksa vazi
«M. B. K. ve hukuk yan yana getirilemez,
felini yapmıamasm'a değil, arkadaşlar.
M. B. K. hukuk düşmanıdır» ve sonra tahkirler,
C. H. P. Grupu adma Sayın Feyzioğlu?
iftiralar devam ediyordu. Arkadaşlar, biz taham
(Ortadan alkışlar.)
mül ediyoruz, biz millet kürsüsünde verdiğimiz
O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYyemine bağlıyız, hal ve geleceğin proplemlerini
ZlOftLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım; "bi<hal için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yalnız I raz önce T. B. M. Meclisinde cereyan eden olay
kendimizi, Heyetimizi tamamen içinde yaşadığı
lar karşısında C. H. P . . Grupunun duyduğu
mız milletten tecrit edemeyiz. Herkesin bizim
derin elemi arz etmek için huzurunuza gelmiş
gibi düşündüğünü söyliyemeyiz. Ben Sayın Gü
bulunuyorum. Bu elîm olaylardan sonra şu an
ven'in teklifinin espirisine iştirak ediyorum. Re
da bütün Meclis her türlü parti düşüncelerinin
jimi birlikte yaşatacağız; rejimi birlikte yaşata- | ve parti fikrinin ötesinde millî duygular etra-
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fmda toplanmalı ve her şeyden evvel bu Mec
lisin ve Anayasanın etrafında Meclis fikrinin
ve Anayasa fikrinin, hâkimiyetinin etrafında top
lanmasını bilmelidir, inancındayız. C. H. P.
olarak biz şuna inanıyoruz ki; İçtüzüğü ihlâl
eden filler, Anayasayı
ihlâl eden fiiller nere
den ve kimden gelirse gelsin, müeyyidisini yine
. hukuk içinde İçtüzük hükümleri içinde bulabi
lir ve ve bulmalıdır. İçtüzüğün de üstünde kürsü
masuniyetini bir temel ilke olarak kabul eden
Anayasa hükümleri vardır. Sözle veya fiille iç
tüzüğü ihlâl etmenin karşılığını hepimiz bü
tün Meclisin üyelerinin Başkanının ve üyelerin
uymaya mecbur oldukları hukuk kurallarını
da kolaylıkla bulabiliriz. Hukuk kurallarının
yerine bir defa herkesin şahsi takdirine ve ölçüsüse göre fiilî davranışlar hâkim olmaya baş
larsa, hukuku hâkim kılma yerine hukukun raenettiği bizzat ihkakı hak yoluna gidilecek
olursa, bunun sonunun bir düzen değil fakat
bir anarşi olacağını zannederim ki, hangi par
tiye mensubolurlarsa olsunlar, bütün arkadaş
larımız kabul edeceklerdir. Sayın arkadaşlarım
grupumuz Meclis Başkanlığının Meclis kürsü
sünün her türlü taşkınlıklardan korunması ko
nusunda İçtüzük ve Anayasa hükümleri<ni hâ
kim kılma hususunda büyük sorumluluğu ol
duğu inancındadır. Oturum sırasında gösteril
mesine imkân olmıyan enerjik tutumun hiç de
ğilse bundan sonra gösterilmesini ve olaym bü
tün sorumlularının bir bir tesbit edilmek su
retiyle hukuktaki, İçtüzüğümüzdeki, müeyyidele
rin bu sorumlular hakkında uygulanmasını
C. H. P. Grupu adına Başkanlık Divanından
talebediyoruz.
Sayın arkadaşlarım; biz inanıyoruz ki; Mec
lis kürsüsü sözlerin tartılacağı yerdir, ama,
yumruğun ve zorun
yanında bile geçmiyeceği
yerdir. (Muhalefet sıralarından şiddetli alkış
lar.) Biz inanıyoruz ki; tek taraflı olarak kür
süde lisan nezahetinin lüzumundan bahsetmek
yetmez. Aynı zamanda, bu millet kürsüsünün
her türlü tecavüzden masun kalması hususunda
da iktidar partisi grup sözcüleri, muhalefet
partisi grup sözcüleri ile birleşmeli ve İçtüzüğün
hükümlerini savunanlar, Anayasanın daha da
üstün olan kürsü masuniyeti ile ilgili hükümleri
ni de beraberce .«avunmak büyüklüğünü, ileri
görüşlüğünü göstermelidirler. Aksi halde, mese
lelerin içinden çıkmak imkanı olmaz. Lisan no-
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zaheti bir İçtüzük hükmü ise bu kürsünün masu
niyeti de daha üstün bir kuralın, Anayasanın
icabıdır.
Sayın arkadaşlarım, kürsüde konuşan hatibin
konuşmasının, İçtüzüğe aykırılığını tesbit hiçbir
üyenin vazifesi değildir. Ancak Başkanlığın va
zifesidir. Herkes kendi hesabına ve kendi tak
dir ölçüsüne göre hukuk içi veya hukuk dışı
müeyyideler uygulamaya kalkarsa Meclisin çalış
malarının ne hal alacağını arkadaşlarımın takdi
rine arz ederim. İster iktidar mensubu olsun,
ister muhalefet mensubu olsun, her milletveki
linin, bu Mecliste oturan her arkadaşımızın lisanî
olarak veya fiilî olarak mâruz kalacağı tecavüzü,
her üye kendisine vâki olmuş bir tecavüz gibi
hissetmedikçe, bunun ıstırabını duymadıkça Mec
lis çalışmasında özlenen ahengi ve seviyeyi sağ
lamak mümkün olamaz. O halde, cereyan etmiş
olan elîm olaylardan çıkarılacak olan ders hep
beraber lisanı veya fiilî tecavüzler karşısında her
üyenin mâruz kalacağı bu gibi hareketler karşı
sında bizzat kendisi tecavüze mâruz kalmış gibi
her grupun bütün Meclis üyelerinin hassasiyet
göstermesidir. Bir defa hukuk hakimiyeti yerine
yumruğun ve zorun hâkim kılınması yoluna gidil
meye çalışılırsa şunu bilmek lâzım gelir ki; her
yumruktan daha kuvvetli bir yumruk ortaya çı
kabilir. (Muhalefet sıralarından şiddetli alkış
lar) Her yumruğun bir daha kuvvetlisi bel ire
bilir ve bu yol meseleleri İmletmenin çaresi değil
dir. (Muhalefet sıralarından şiddetli alkışlar)
Sayın arkadaşlarım; biz ne küfürle ne yum
ruk ile memleket dâvalarının ç.özülemiyeceğine
inancımızı bu vesile ile bir kere daha huzurunuz
da arz eder ve bu gibi davranışları takbih eder
ken bu takbih de bütün Meclisin bizimle beraber
olması için çağında bulunuruz.
Saygılar sunarım arkadaşlar. (Ortadan ve
sağdan alkışlar)
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Be
nice Boran.
T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO
(Urfa) — Sayın Meclis Başkanlığı, Sayın Mec
lis üyeleri, Türkiye İşçi P a r t M de biraz evvel
bu Yüce Mecliste yer alan ve aslında yer alma
mış olması gereken olay karşısında derin tees-'
süflerini bildirir. Türkiye İşçi Partisinin kanaatince bu olay katiyen küçümsenmiyecek, bilâkis
üzerinde önemle durulması ve düşünülmesi ge-
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reken bir olaydır. Bu, sedece işte partiler yine
Mecliste birbirlerine düşmüşler, canım insanlık
hali ya kırmışlar filân gibi geçiştirilecek bir
olay değildir. Bu olay bu memlekette çok par
tili demokrasi rejimi memleketimizde henüz ye
nidir, gençtir. Ve kısa ömrü zarfında çok şid
detli dalgalanmalar 'geçirmiştir. Hepimizin ilk
partisi, ilk ödevi bu çok partili demokratik re
jimi yaşatmaktır. 'Bunu yaşatmak sözle olamaz.
Sevgi, birlik, kardeşlik edebiyatı yapmakla ol
maz. Fiillerimiz ve hareketi erimizi e bunu yaşat
mak isteyip istemediğimizi göstermek mecburi
yetindeyiz. Bu gibi davranışlar, elbette ki, de
mokratik rejimle asla uzlaşmıyaıı, asla kabili
telif olmıyan davranışlardır. Çünkü, demokra
tik rejimin asla bir arada yaşıyamıyacağı tek
bir şey varsa, o da beğenmediğimiz sözleri; be
ğenmediğimiz fikirleri, beğenmediğimiz hare
ketleri kaba kuvvete müracaat ederek kanun
dışı yollardan susturmaya kalkmaktır. (Sağ ta
raftan alkışlar) Böyle, bu biçim davranışların
Meclis dışında ve maalesef bu sefer Meclis için
de yer aldığı bir ortanı içinde demokratik reji
min devam ettiği, teminat altm'da olduğu gü
venle söylenemez maalesef. Ve bu olay bütün
milletin, halk oyunun demokratik rejime güve
nini sarsacak mahiyette bir olaydır. Memleke
tin âcil meseleleri' var. halkımız dertli, sıkıntı
içinde, seçimler yeni oldu; halk gözlerini dik
miştir Meclisten kendi derdine ne gibi devalar
getireceğimizi bekliyor. Bu âcil meseleler ve on
ların çözüm yolu dururken hiç de âcil olmıyan
af kanunu, seçim kanunu gibi meseleler, tasarı
lar Meclise getirilip işler yokuşa sürülüyor. Di
ğer taraftan da demokrasi ile, söz hürriyetiyle,
Meclis âdabiyle...
BAŞKAN — Sayın Behice Hatko, çok rica
ederim, mevzu dışına taşıyorsunuz. Lütfen mev
zu dışına taşmamanızı çok rica ederim.
BEHİCE HATKO (Devamla) — Taşmıyorum efendim. Efendim, hiç taşınıyorum. Bilâkis
gayet d ardanna mevzu üzerindeyim. Buradaki
hâdisenin demokratik rejimin devamı ile alâ
kası üzerinde duruyorum. Hiç taşmryorum. Ya
rın bu vakayı, bu olayı, gazetelerde okuyan seç
menlerimiz, halkımız ne diyecek? Biz dertleri
mizle uğraşırken ve bunlara âcil deva bekler
ken bu partiler birbirine düşüyor, işi kavga
yumruğa döküyor, demiyeeekler midir? Ve bu
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olay seçmenim- ve yurttaşlar nazarında partile
rin demokratik rejimin, hattâ Yüce Meclisin
prestijini yükseltecek bir olay mıdır, yoksa ter
sine bir olay midir? Bu suale cevap vermek ge
rekir. Dediğim gibi bu olay öy\i" küçümsenecek,
geçiştirilecek bir olay değildir. Üzerinde önem
le durulması ve bir daha tekerrürüne asin ce
vaz verilmemesi gereken bir olaydır.
Milli iradeden bahsediliyor. Nedir millî irade? Millî irade, çoğunluğun oylarını alıp, o oy
lara dayanarak islediğini yapmak dcğîkli:-',
M'llî irade kavramı yalınkat bir kavram değil
dir. Mürekkep muhtevası olan bir kavramdır.
Millî irade' kavramı içine çoğunluğu alan parti
nin zihniyeti, davranışı kadar muhalefet parti
lerinin ve onlara oy v'-ren seçmenlerinin iradesi
de dâhildir. Ancak, bu mürekkep bütün millî
iradeyi temsil eder ve (millî irade böyle tek ta
raflı değil, bütünü ile işliycbilmesi için partilerin
mutlaka memleket çapında kanunlara, Meclis
içinde de İçtüzüğe sıkı sıkıya riayet etmeleri, söz,
fikir ve sair demokratik hürriyetlerin yüzdeyüz
tas tamam Anayasanın emrettiği gibi uygulan
masında çok titiz ve h assas davranmaları ile
mümkündür. Ayrıca yine hatırlatmak gerekir ki,
iktidarda olan, çoğunlukta olan partinin aldığı
oylar ne kadar çok olursa olsun, Anayasanın 56 ncı
maddesi gereğince bütün partiler demokratik
nizamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu biçim dav
ranışlar aksine iddiadır. İddiaların sözle söylen
diği zaman kıymeti yoktur. Bir insanın sözle
rine, değil davranışına bakılır. Birbirimize mü
samaha edelim, birbirimizi sevelim, kardeşlik ol
sun... Bu edebiyatı çok dinliyoruz. Mesele lâfda
değil, sözde değil, davranışlardadır. Bu kürsü
den bir hatibin söylediği sözler bir grupu hiddetlendirici mahiyette olabilir. O grup için hattâ
hakaretamiz telâkki edilecek mahiyette olabilir.
Bu kürsüden söylenen sözler İçtüzüğe aykırı ola
bilir. Amma, bunun karşısında gösterilecek dav
ranış hiçbir zaıman maddî kuvvete, kaba kuvvete
müracaat etmek değildir. (Alkışlar) Hiçbir se
bep kaba kuvvetle davranmayı haklı gösteremez.
Hatip İçtüzüğü ihlâl etmişse, beklenir, Başkan
lık müdahale etsin ve hatip hakkında, gerekli iş
lemi yapsın. Hatip, hiddetlendirici hattâ haka
ret edici sayılacak sözler söylüyorsa, söz alanın
bu kürsüden aynı tonda ve aynı muhtevada ken
disine cevap verilir.
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Ama tekrar ediyorum, hiçbir sebep kaba
kuvvete müdahaleyi bu kürsüden söz hürriyetini
kaba kuvvetle susturmak teşebbüsünü haklı gös
teremez. (Sağdan alkışlar)
Gene sözlerime başladığım yerden bitirmek
istiyorum: Demokratik nizajm ve Anayasayı yüz
de yüz tatbik etmek ve yürütmek mecburiyetin
deyiz. Ve bu bütün partilerin ödevidir. Bunu
yürütmek sözle değil, davranışlarımızla ancak
gösterilebilir. Başkanlık Divanından biz de parti
olarak talebediyoruz, bu olay bütün teferruatı
ile tesbit edilmeli ve İçtüzüğe aykırı davranmış
olanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Böyle olay
ların tekerrürüne bir daha asla müsaade veril
memelidir. Saygılarımla. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın İr
fan Aksu.

Y. T. P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU
(İsparta) — Çok muhterem arkadaşlar, bugün
burada cereyan eden müessif hâdiseleri her iki
yöniyle tasvibetmeyi Y. T. P. olarak imkân dâ
hilinde görmüyoruz. 1965 seçimlerinde Türk Mil
leti, kendisine has ve kendisine yakışır bir şe
kilde, bir seçim yaptı ve bu seçimlerden henüz
(akmış bulunuyor. Millî iradenin henüz yeni te
celli ettiği bir anda kısa bir zaman sonra Büyük
Millet Meclisinde cereyan eden hâdiseyi her iki
yönü ile tasvibetmek elbette ki, imkân dâhilinde
değil. Türk Milleti, Büyük Millet Meclisinin de
kendi reyleri istikametinde, mütemadi çekişme
leri bir tarafa bırakarak millî ve zaruri, âcil dâ
valar üzerine eğilmesini, kendi seçip gönderdiği
mebuslarından beklemektedir, arkadaşlar, De
mokratik rejitmin yaşamasını, elbette ki, bütün
siyasi partiler olarak gönülden arzu etmekteyiz.
Demokratik rejim sadece bir seçimle tahakkuk
etmez. Demokratik rejimi bütün müesseseleriyle,
zihniyeti eriyle, teamülleri ile bu çatı altında bu
lunan Sayın Milletvekillerinin elbirliğiyle tahak
kuk ettirme çabasını göstermek zorundayız. De
mokratik rejim, tenkidetmesini bilmek ve tenki
de tahammül edebilmesini de öğrenime rejimidir.
O bakımdan, konuşan sayın hatip arkadaşlarımı
zın, her ağızlarına gelen sözleri sarf etmemele
rini, daha dikkatli ve temkinli konuşmalarını
karşıdaki grupları veya şahısları rencide edecek
bir tutum içine girmemelerini bilhassa rica et
mekteyiz. Her hangi bir şekilde sürçülisanla ağız
lardan çıkacak sözlerin yanlış anlaşılması netice
sinde kendisini töhmet altında hisseden grup ve
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ya şahısların da hislerine mağlubolarak âni ha
reketlerle kürsünün kutsiyetini ve masuniyetini
ihlâl etmeye sureti katiyede Parlâmento rejimi
ni devam ettirmek kararında ve niyetinde isek,
hakkımız yoktur, arkadaşlar.
O bakımdan, Adalet Partili sayın arkadaş
larımızın toplu halde bugün Türk Parlâmento
hayatında (Soldan toptan değil sesi) ilk defa
vâki olan müessif olay; topyekûn demiyorum
yalnız kürsünün önüne kadar gelen bir kalaba
lıktı; ben de şahsan bunu önlemek için gayret
«arf ettim. Şimdiye kadar, Parlâmento'da bu
lunduk, arkadaşlar, kürsüye kadar çıkıp, kür
süde konuşan hatibin sözünü kesmek, tokat vur
mak katiyen Türk siyasi hayatında bugüne ka
dar cereyan etmiş bir hâdise değildir. (Soldan
«İhsan Ata öve oldu» sesleri, gürültüler). Kür
süye çıktığını sanmıyorum. Ben geçen devre
bulunmadım.
KUM AL BAfiOl'OĞLU (Maraş) — Ayakkabı
attılar.
Y.T.P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU (De
vamla) — O başka efendim.
Şimdi arkadaşlar, her şeyden evvel taham
mül etmesini ve dinlemesini öğrenmek mecburi
yetindeyiz. Arkadaşımız «ayakkabı atılmıştır»
diyor. Ben diyorum ki, bu günkü hâdisenin o
zamankinden büyük farkı var. Türk Milletini
temsil eden bir milletvekili kürsüde konuşur
ken, arkadaşlarımız geliyor kürsüye kadar fır
lıyor ve bir vekil arkadaş önleme caba ve gay
retini gösteriyor, o vekil arkadaşın hareketini
takdir ederim. Ama buna rağmen
kürsüden
hatip yumrukla indiriliyor. İşte, Y.T. Partisi
»larak, tasvibetmediğimiz, Parlömcnter rejim
bakımından tasvibetmediğimiz yönü budur.
Onun için diyoruz ki, bu gibi hâdiselerin teker
rür etmemesi lâzımdır arkadaşlar. Bu itibarla
biz bugün cereyan eden müessif olayda Başkan
lığın tutumunun da rol oynadığı kanaatindeyiz.
Başkan, şayet hâdise zuhur eder etmez Meclisi
tatil etmiş olsaydı veya kürsüde konuşan hatip
arkadaşın sarf ettiği sözü usule ve dâvaya ay
kırı görüyor idi ise derhal tavzih ettirmesi İçtü
züğe göre gerekirdi. Maalesef bunu zamanında
yapmadı ve mebuslar bir grup halinde öne ge
lirken Meclisi derhal tatil edip bu müessif ola
ya yol açmaması gerektiği halde sanki sonuna
kadar bekledi ve hâdisenin birinci
derecede

M. Meclisi

B : 40

sorumlusu haline geldi. O bakımdan bu hususuda Y.T.P. Meclis Grupu olarak tasvibetmediğimizi bilhassa tebarüz ettirmek isterim.
Netice olarak arkadaşlar, demokratik rejim
Türk Milleti için vazgeçilmez bir siyasi rejim
dir. Demokratik rejimin içinde, iktidar partisi
Adalet Partili sayın arkadaşlarımızın ne kadar
sağduyuları varsa, ve hâkim ise
muhalefete
mensup, olan O.Iİ.P. li Millet Partili, C.K.M.P. li
ve Y.T.P. li milletvekili arkadaşlarımız da de
mokratik rejimin devamı babında sizinle aynı
kanaattedir.
O bakımdan bu rejimi yaşatmak zorunda
yız. Demokratik rejim, hakikaten biraz evvel
konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi,
memleketimizde yenidir. Ama yeni
olmasına
rağmen biz bütün atmosferiyle, müesseseleriyle
ve zihniyetleriyle demokratik rejime gönülden
bağlı kaldığımız müddetçe demokratik rejimi
ayakta tutabiliriz. Aksi takdirde,
mütemadi
İtti yük Millet Meclisinde Türk Milleti ne ka
dar isabetli ve iyi seçim yaparsa yapsın, bu
münakaşa ve mücadeleler bu günkü sertliğiyie
devam ettiği takdirde, milleti seçimden soğutur
sunuz. Millet sandık başına gitmediği zaman ve
bundan tiksinme duygusu uyandığı an demok
ratik: rejim temelinden sarsıntıya uğramış olur.
Demokratik rejimi yaşatmak
niyetindeysek
Parlâmento mensubu olarak, iktidara mensup,
muhalefete mensup insanlar olarak, demokratik
rejimin icabettirdiği tenkide tahammül etmesini
ve tenkid eden arkadaşlarımızın da tenkid ada
bına ve usulüne riayetkar olmalarını beklemek,
gerek Türk Milletinin gerek
Parlâmentoya
mensiibolau arkadaşlar olarak hepimizin en ta
biî hakkıdır, Hepinizi hürmetle selâmlarını, ar
kadaşlar (sağdan ve ortadan alkışlar).
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; mesele
hakkında gruplar teessürlerini bildirmiş ve fi
kirlerini beyan etmiş bulunuyorlar. Bu hususa
dair bir kifayet önergesi gelmiştir. Okutuyo
rum efendim. (Kifayete lüzum yok, altı kişi konuşmadı sesleri). Kâfi derecede
arkadaşlar
konuşmuştur. Kifayeti müzakere teklifi de gel
miştir. Bunu okutup tasviplerinize arz edece
ğim.
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Daha altı
kişi konuşmadı Sayın Başkan. Bunu oya koya
mazsınız.
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BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar,
rica ediyorum, gruplar bu husustaki fikirlerini
tamamiyle söylemişlerdir. Altı hatipte konuş
muş bulunuyor halen. Kifayeti müzakere takriri
de gelmiştir. Binaenaleyh, bunu okutup oyla
rınızla halledeceğim efendim.
KEMAL BAÖCIOĞLU (Ankara) — Günde
me- devam edilir Sayın Başkan. Bunu oylayam azsı nı z, usul süzdür.
BAŞKAN — Usul hakkında söz alıp da lüt
fen gelin konuşun efendim. Niye yerinizden ko
nuşuyorsunuz. Okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Bu mevzudaki müzakerelerin
oylanmasını arz ederim.

yeterliğinin

Konya
İsmet Kapısız
Sayın Başkanlığa
Müessif hâdise dolayısiyle. Yapılan konuş
maların kâfi olduğu kanaatindeyim. Gereğini
arz ederim. Saygılarımla.
Bursa
Cemal Külahlı
BAŞKAN — Kifayet önergelerini okuttum.
KEMAL BAÖCIOĞLU
hakkında söz istiyorum.

(Ankara) — Usul

BAŞKAN — Buyurun efendim.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara,) — Çok kıy
metli arkadaşlarım; ne derecede teessürü tees
süfü mucibolursa olsun; bu Yüce Meclis kendi
sine ait bir nizam içinde ve bir prosedür içinde,
bir usul içinde müzakerelere devam etmek mec
buriyetindedir. Bir İçtüzük var elimizde bir mü
zakere mi açıldı ki; kifayet önergesi veriliyor
ve oylanıyor? Başkanlık Divanı yanlış bir tu
tum içindedir. Meclisimizde hepimizin teessürle
anacağımız bir olay cereyan etmiştir. Gruplar
adına yapılan konuşmalarla bu olaydan duyu
lan teessür ifade edilmiş ve zabıtlara geçirilmiş
bulunmaktadır. Mesele halledilmiştir.
Meclis
Başkanı, «Mesele halledilmiştir, gündeme de
vam ediyorum» der ve gündeme devam edilirdi.
Hangi usul meselesi, hangi müzakere açılmış
tır ki bu kifayet takriri oylansın? Arkadaşlar,
Meclisin zabıtlarının altını üstüne getirmeyelim,
çok istirham ederim. Muhterem Başkanlık ki
fayet önergesini oylamasın hiç olmazsa.
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(Bursa) — önergemi

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, öner
ge okunduktan sonra onu geri almak mümkün
değildir. Zabıtlara geçmiştir. Daha evvel isten
miş olsaydı iade ederdim. Esasen iki önerge var
dır.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, gündemimizde şu anda bun
dan önceki oturumda cereyan eden müessif hâ
dise hakkında bir müzakere açılmasına dair bir
madde mevcut değil. Esasen bu gibi müessif
hâdiseler hususunda Mecliste müzakere açılma
sı diye bir prosedür, bir müessese de yoktur.
Bundan önce Meclislerde bu gibi müessif hâdi
seler maalesef cereyan etmiştir. Bu gibi hâdise
ler cereyan ettiği zaman, oturum
kapatılmış
ise, mütaakıp oturumda bu gibi hâdiseler üze
rinde Meclisin umumi teessürünü ifade eden ko
nuşmalar yapılır. Bu konuşmaları
oturumun
başında yapılmış gündem dışı konuşmalar telak
ki etmek iktiza eder. Ve yine teamüllerimiz
bu gibi müessif- hâdiseler üzerinde gündem dı
şı konuşma yapmak üzere sadece bütün grup
lara söz verilmesi yolunda teessüs etmiştir. Bu
itibarla, muhterem Riyasetin, Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın da bir başka yönde belirt
meye çalıştıkları gibi kifayeti müzakere takri
rini oya koymasına lüzum ve ihtiyaç yoktur.
Kendileri, Sayın Riyaset, gündem dışı konuş
ma için söz verip.vermemek yetkisine sahiptir.
Binaenaleyh, bu yetkilerini kullanır ve müza
kereleri istedikleri noktada kesebilirler.
Bu
itibarla, Sayın Başkanlığın bu yetkisini kullan
masını kendilerinden büyük saygiyle istirham
ederim, efendim.
İSMET KAPISIZ (Konya) — Reis Bey, tak
ririmi geri aldım.
BAŞKAN — Ziyanı yok, geri aldınız efen
dim, fakat okunmuştur, zabıtlara geçmiştir, da
ha evvel geri istenmesi icabederdi. Şimdi yalnız,
Sayın Kırca arkadaşımız Tüzük hükmüne göre
haklıdırlar. Biz, bu izahat karşısında artık bu
konuşmalara nihayet veriyoruz. Ve vâki talep
ler gereğince teypten ve zabıtlardan bunun tah
kikinden sonra Başkanlık Divanınca lâzımgclen
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kararın alınması için, Başkanlık Divanına me
seleyi götüreceğiz, efendim.
Gündeme devam ediyoruz.
(Gürültüler).
Geçtik, gündeme devam ediyoruz.
MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Söz
istiyorum, direniyorum efendim, oya koyunuz.
BAŞKAN — Gündemimizin 10 ncu maddesi
ne devam ediyoruz. («9 ncu madde bitmemiş
tir» sesleri).
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Sayın
Başkan, benim sözüm yarıda kaldı, devam etmek
istiyorum.
BAŞKAN — Söz yermiyorum, efendim. Me
sele bitmiştir. Gündem dışı konuşmalara son
veriyoruz.
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — 9 ncu
madde bitmedi Reis Bey. Üzerindeki sözüme de
vam etmek istiyorum.
BAŞKAN — Evet efendim, 9 ncu maddeyi
halletmedik henüz. (Gülüşmeler) Rica ederim ar
kadaşlar, bu kadar gürültü esnasında iki hatâ
yaparsam bunun karşılığı gülmek midir, rica
ederim. Hiç mi sizin günahınız yok? (Gülüş
meler)
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Sayın
Başkan, sözüm yarıda kaldı, ben sözüme devam
edeceğim.
BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın Hilmi
işgüzar'da buyurun. (Gürültüler «yarım kaldı»
sesleri) Hayır efendim. Hilmi İşgüzar'da söz
sırası.
- MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Yarım
kaldı efendim, Sayın Başkan sözümü bitireceğim.
BAŞKAN — Olabilir efendim rica ederim.
Memduh Bey. Beyefendi siz sıranızı • savdınız,
Hilmi işgüzar'a geldi, çağırıyorum. (Vazgeçti
sesleri) Vaz mı geçtiniz Sayın işgüzar?
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vaz geçtim.
BAŞIKAN — Grup adına Sayın Faruk önder,
buyurun. (Usul hakkında söz istiyoruz, sesleri)
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Sözüm
var, gruplardan önce.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, hangi
usulden bahsediyorsunuz? Gündem dışı konuşma
ları kapattım.
İBRAHİM SITKI HATIPOĞLU (Ankara)
— Yüce Başkan tarafından söz sırasının tatbik
şekli hakkında; usul hakkında söz rica ediyorum.
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BAŞKAN — Daha yeni bağladık gündemimi
ze. Hangi usulden bahsedecek. Daha yeni söz
veriyorum. Bundan evvelki sözler gündem dı
şı idi. Gündem dışı hakkında da usul olmaz.
Riyasetin takdir hakkı vardır. Onu kullanıyo
rum.
MEMDUH REDEMİR ( K ı r ş e h i r ) - - Söz sı
rası bende idi, Sayın Başkan.
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SAMİ BINİCİOĞLU (Manisa) — Söz sıra
mı Mcmdııh Erdemir'e veriyorum. (Soldan gü
rültüler)

adına konuşmaya devanı ediyorum» diyorsunuz,
Saym Erdemir. Sözlerinizi kesmeye mecbur ka
lırım.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Saym
milletvekilleri, bütün gruplar biraz evvel günde
min 9 ncu maddesi yeni Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'ın mektuplarla alâkalı Meclis araştırması
nı istiyen takriri üzerinde benim konuşmam esna
sında çıkan müessif olaydan dolayı üzüntülerini
ifade etmişlerdi]'. Hiçbir suretle böyle bir olayın
çıkmasını arzu etmediğim halde, arka bir niyet
taşımadığım halde maalesef benim elimde olmıyarak başkalarının vesile verdiği, sebebolduğu
bu olay zuhur etmiştir. Ben de aynı şekilde
üzüntümü ifade etmek isterim.
Her şeyden evvel bâzı arkadaşlarım büyük
tahammülsüzlük gösterdiler. Sözümün arkasının
ne olacağını, ne söyliyeceğimi düşünmeden ona
imkân vermeden, maalesef söz söylememize imkân
bırakmadılar. Aslına bakarsanız ben tamamen
arkadaşlarımın hissiyatına uygun olarak onların
bu anda duydukları üzüntüyü, ıstırabı her an
duyan bir arkadaşınız olarak hem Hükümeti hem
Sayın Başbakanı o kabîl dedikodulardan Meclisi
kurtarmasını, Meclisin onları himaye etmesi
için bu araştırmayı açmasını istiyecektim. Yoksa
ne Saym Başbakanı tahkir etmek ve ne de her
hangi bir arkadaşa sataşmak, ne de icapsız söz
söylemek gibi, ne bir düşüncenin, ne bir arka ni
yetin içinde değildim. Ancak sözlerinle taham
mül gösteremiyen arkadaşlarımız kendilerinin....

BAŞKAN — Sayın Sami Bhıicioğlu söz sıra
sını Memdulı Erdemir'e verdi - efendim. Zorla
elinden alamam ki. Artık her şeye bu kadar
müdahale etmeyin efendim. Başkanı kendi fikir
lerinde müstakil bırakın.
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Sayın
Başkan usul hakkında söz istiyorum. Bütün Mec
lisin bu ahenksiz hale gelmesinde maalesef Baş
kan olarak zatıâlinizin rolü büyük oluyor. Siz
oturumu talik etmişsiniz, . arkadaşın konuşmas1
yarıda kalmış. Celseyi açtıktan sonra bu arka
daşa söz vermek mecburiyetindesiniz. Sizin bu
oturumu burada çileden çıkarmaya hakkınız yok
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri, şahsım adına almış
olduğum söze devam ediyorum.
BAŞKAN — Şahsınız adına aldığın söze na
sıl devam edersiniz? (Gülüşmeler) Sami Binicioğlu'ııun. söz hakkı yerine geldiniz; «şahsım

BAŞKAN — Saym Memdulı Erdemir Bey,
lütfen önerge üzerinde konuşunuz. Saym arka
daşların, hareketleri falan diye, tekrar bir hâdise
çıkarmamanızı çok rica ederim. (Gülüşmeler)
Sonra sözünü kesmek mecburiyetinde kalırım.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Üzül
meyiniz Sayın Başkanım, üzerinde konuşuyorum,
içindeyim.
Burada benim sözlerimde itham, tahkir, vaka
çıkarmak gibi bir art niyetin saklı olduğu ima
edilmek istendi. Hayır, arkadaşlar, böyle bir
niyetim katiyen yoktu. Esasen kendim o söyle
nenlere iştirak eden bir arkadaşınız da değildim.
Binaenaleyh, ben Sayın Başbakan hakkında çı
karılmak istenilen dedikoduları, söylemek iste
nen sözlerin açıkça burada ifade edilmesinde
fayda görerek demek istiyorum ki, biran evvel,
bir Meclis araştırması açılsın, bir komisyon ku
rulsun ve netice olarak bu vakıalar doğru mudur,

BAŞKAN — Rica ederim, Memdulı Bey otu
runuz yerinize.
Grupu adına Sayın Faruk Önder, buyurun.
Önerge üzerinde lütfen.
M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER
('Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; bundan evvel bir milletvekili kaba kuv
vetle kürsüden indirilmiş, sözleri kesilmiştir.
Onun sözleri ikmal edilmedikçe, konuştukları, ko
nuşacakları bu kürsüden ifade edilmedikçe gün
deme devam edilmesine ben imkân göremiyorum.
Reis Beyden evvelâ kürsüden kaba kuvvetle indi
rilen arkadaşımızı kürsüye davet etmesini ve
sözlerini tamamlatmasını teklif ediyor ve istiyo
rum. (M. P. sıralarından alkışlar)
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz sı
rası benimdir Başkanını.
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sami Binicioğlu'nundur efendim.
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dedikodular yalan mıdır, yanlış mıdır; efkârı
umumiyede artık bunun münakaşası bir tarafa
itilecek bir davranış içinde bulunulsun, demek
istemiştim. Bu maksatla sözlerimi ifade ediyor
dum. Hepiniz şahidoldunuz, kendimin fikri
düşüncesi olarak söylemedim. Adalet Partisi
Ovup Başkanvekili arkadaşımız bu söylenenlerin
karşısına milletvekili olarak benim çıkmamı arzu
ettiler....
BAŞKAN — Sözlerinizi kesmek mecburiye
tinde kalacağım, Sayın Erdem ir. Çok rica ederim
siz önerge üzerinde söz aldınız, başladınız yine
evvelki sözleri tekrar etmeye....
MEMDUTI ERDEMİR (Devamla) — Peki,
Sayın Başkanım, sadet içindeyim.
Evet muhterem arkadaşlarım.
BAŞKAN — Uvct, sonra... (Gülüşmeler)
MEMDUH ERDEMİR (Devanda) — Meclis
araştırmasını istiyen önerge zamanında ve ye
rinde verilmiştir. Fakat maalesef çeşitli sebep
lerle verildiği1 zamanda görüşülememiştir. Bu
önergenin görüşülmesinin geç kalması, bu de
dikoduların devamına imkân vermiştir. O ba
kımdan da Meclis olarak-elimizde olmasa dahi,
İm lalı duruma, düşmüş bulunuyoruz. Binaen
aleyh, Yüce Meclisiniz Sayın Akdoğan 'ıu Mil
let Partisi Grupu adına vermi'ş olduğu Meclis
araştırması önergesini kabul ettiğiniz takdirde,
biraz evvel herkesin beyan ettiği üzüntülerin
bir kısmının, hiç olmazsa bir an evvel ortadan
kaldırılması için, Meclis bir neticeye varacak,
şaibeler kesilecek, dedikodular önlenecek ve
herkes lâyık olduğu, âmme vicdanında lâyık ol
duğu mânevi' makama oturacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, mektuplar nasıl
açıklandı, birisi çaldı mı, yoksa birisi bir diğe
rine hatır için.1 ini söyledi, başka türlü mü söy
ledi, siyasi bir maksatla mı söylendi, bütün bun
lar, yapılan dedikodular arasındadır. Binaen
aleyh, acaba: bu şekilde? Sadece basit bir hır
sızlık mı? Yoksa siyasi bir maksatla, zamana
uygun bulunarak siyasiler tarafından verilmiş
bir olay mı? Yoksa gerçekten ifade edildiği gibi
parayla mı verilmiştir? Bütün bunların' tosbiti1
Meclisin vazifeleri arasındadır. Öyle bir siyasi
ortamdayız ki, rejim münakaşalarına tekrar
dönülmek gibi bir eğilim maalesef mevcut bu
lunmaktadır. Bu eğilimin önüne geçmek, buna
clui- demek, her .şeyden evvel biz çoğunluğuz
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her şeyi. yapmaya muktediriz diye, vatandaşa
her yerde, her köşe başında, her propaganda
sında söz söyliyen Adalet Partisi milletvekili
arkadaşlarımızın bu lâzimeyi de yerine getir
mesi iktiza etmektedir. Eğer muktedirlerse, her
şeyi yapmaya, bir araştırma açılmalıdır ve bir
neticeye bağlanmalıdır. Grupların oranı nisbetinde veya Meclisin tensibedeceği, geçmiş tea
müllere uygun, bir nisbette kurulacak bi'r Araş
tırma Komisyonu şüphesiz meseleyi aydınlata
caktır. Bu aydınlatmayı Meclis bünyesinde yap
madıkça efkârı umumiyeyi tatmin edemez. Bu
radaki münakaşalar, müzakereler maalesef ef
kârı umumiyedeki dedikoduların daha da art
masına sebebiyet verir.
Evet muhterem arkadaşlarım, bu dedikodu
larım karşısına benim çıkmam istenmişti. İler
şeyden evvel, benim bu dedikoduların karşısına
çıkmamı istiyen arkadaşlarımız, ' şunu ifadeye
mecburum ki, Anayasayı ihlâl edenlerin, Ana
yasanın himayesi altında bulunan kürsü masu
niyetini ihlâl eden insanların karşısına çıkma
lıdırlar. Aksi halde rejimi de devam ettirmek
mümkün değildir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatiboğlu.
.'İBRAHİM S1TKT HATİBOĞLU (Ankara)
— Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
İşçi Partisi 'Grupu adına Sayın Behiee Bo
ran.
T. İ. P. GRUPU ADINA BUHİCE HATKO
(Url'a) Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri,
Türkiye İşçi Partisi de söz konusu olan mektup
ların basına ne yoldan, nasıl intikal ettiği hu
susunda Meclis araştırması açılmasından yana
dır. Hattâ bu araştırmanın mutlaka açılması
gerektiği kanaatindedir. Bu hâdisenin bir yanı
ile, mahkemeye, adlî tahkikata intikal etmiş ol
ması, bir yanı ile de Hükümet tarafından bir
araştırmaya tabi tutulması- Meclis: araştı rm'asınm gerektirmediği yolu bir gerekçe teş
kil etmez. Açılan adlî tahkikat hâdisenin
basınla ilgili ueuna mütaalliktir. Halbuki hâ
disenin asıl önemle üzerinde durulması gereken
yanı, Hükümetle ilgili olan ucudur. Basın,-niha
yet meslek icabı gayretkeşlik etmiştir, hattâ
kendi bakımından bir başarı kazanmıştır. Bu
mektupları elde etmiştir. Şüphesiz bu da tah
kik edilmelidir. Ama, asıl önemli olan, asıl
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Meclisin üzerinde durması gereken husus, bu
olayın Hükümeti ilgilendiren yanı ve ucudur.
Bahusus ki, bu uç Hükümetin alt ve orta kade
melerini, değil en yüksek kademelerini ilgilen
diriyor. Hükümetin bu konuda bir tahkikat aç
mış olması kâfi değildir. Çünkü, bir defa kendi
kendisi hakkında araştırma yapma durumdadır.
yani, bir zanlının kendisi için hâkim duru
munda oluşu, kendi kendisini muhakeme etmesi
gibi bir şeydir. Kaldı ki, bu konuda, bundan
önce bu kürsüde konuşan Sayın Başbakan «Ne
yapalım, araştırdık, suçluyu bulamıyoruz. illâ
bir suçlu bulup getirelim mi buraya? Ne yapa
lım biz? işte Devlet bu. Biz böyle devraldık.»
gibi konuştu. Demek ki, Hükümet bu konuda bir
kere aczini ifade etmiş oldu.
ikincisi; biz, parti olarak bu kürsüden bir
Hükümet Başkanının Hükümet mekanizmasını,
Devlet mekanizmasını böyle küçülten, itibarını
zedeliyen sözler sarf etmiş olmasını, hem hay
ret, hem de teessüfle karşıladık, öyle zanne
diyoruz ki, bundan önce bu kürsüden bir Hükü
met Başkanının kendi Hükümet mekanizmasını
böyle küçük düşürücü, prestijini) zedeleyici söz
ler sarf etmiş olması bu Meclisin tarihinde
görülmüş değildir.
Bu konuda Meclis Araştırması muhakkak
• açılmalıdır. Çünkü, kanunsuz yollardan basma
intikaıl etmiş olan mektuplar her hangi bir belge
değildir. Bu mektuplar gayet önemlidir.
Birincisi, Başkan Johnson'un mektubu, ba
ğımsızlık, egemenlik haklarımız gibi üzerinde
çok hassas, titiz davranmamız iktiza eden ko
nuları ihtiva ediyor.
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nasıl basma intikal etmiş olduğu üzerinde mut
laka Meclis hassasiyetle durmalıdır.
Bir başka taraftan da bu konu üzerinde araş
tırma yapılmalıdır, hassasiyetle durulmalıdır. Hü
kümetin ve İktidar Partisinin bu konuda bir
hafta gibi çok kısa bir zamanda fikir değiştirdi
ği görüldü. Muhalefet partileri ve bu arada işçi
Partisi, bu belgelerin mutlaka halk oyuna açık
lanması gerektiği hususunda ısrar ettiği halde,
Hükümet bunları bir Devlet sırrı telâkki ettiği
ni, bunların açıklanmasının diplomatik usullere
aykırı olduğu iddiasiyle açıklamamakta ısrar et
ti. Sonra bir hafta gibi kısa bir zaman içinde,
bunlar nasıl olsa basma intikal etti artık açıkla
makta mahzur yoktur, gibi bir gerekçe ile bunu
açıkladı. Partimin kanaatince bu mühim belge
lerin basma intikal etmiş olması, eğer hakikaten
bunların açıklanmasında Hükümet bu derece
mahzur görüyordu ise, bunların basma intikal et
miş olması, bunların resmen açıklanması için bir
gerekçe, mâkul bir sebep değildir. Çünkü basına
intikal eden mektuplar hiçbir zaman resmî mahi
yeti haiz değildir. Onlar belki doğrudur, belki
tahrif edilmiştir, belki eksiktir. Madem ki, bu
kadar önemli addediyordu, Hükümet çevreleri
bunları sonuna kadar resmen açıklamamakta ıs
rar etmesi gerekirdi. Bu fikir değişikliği de ba
sma intikal hâdisesine bağlanınca, bu konunun
üzerinde durmamız gerektiğini ortaya çıkarı
yor.

NATO'nun işleyişi, ikili andlaşmalar, ikili
andlaş'malarla aldığımız silâhlar gibi bizim için
çok hayati konuları ilgilendiriyor.

Yine böyle bir araştırma muhakkak yapılma
lıdır. Çünkü bu önemli konu günlerce, haftalarca
hem Meclisi, hem halk oyunu işgal etmiş, adeta
ağızlarda sakız haline getirilmiş, önemini kay
beder bir hale getirilmiştir. Halbuki böyle konu
lar bu hale getirilmeden resmen ve ciddiyetle
açıklanması gerekirdi.

Basma yine intikal eden ikinci mektup ise,
o da ^raypt önemli. O da Hükümetimize, Devle
timize dıştan yapılan müdahaleler karşısında
Türk Hükümetinin ne gibi bir tutum ve davra
nış içinde bulunmuş olduğuna ışık tutuyor.
Burada işaret edelim ki, bu mektup bizde bir
(hayal kırıklığı uyandırdı. Dıştan müdaihaleye bir
sert tokat mahiyetinde olduğunu beklediğimiz
ve ümidettiğimiz bu mektup, hiç de o mahiyette
görülmüyor, baştan aşağı serzenişler ve sitem
lerle dolu. Binaenaleyh, bizim için bu kadar
önemli, hayati konuları ihtiva eden bu belgelerin

Bu iki mektuptan ayrı olarak, Saym Cemal
Tural'm (mektubunun da basma nasıl intikal et
tiği üzerinde durulmalı ve bunun üzerinde araş
tırma da yapılmalıdır. Bu mektubun basma inti
kali Hükümet bakımından daha da önemli bir
olaydır. Zira, öbür iki mektup Meclis zabıtlarına
geçmiş, burada okunmuş olduğu halde, yani da
ha geniş çevrelerce ve daha çok sayıda insanlar
ca bilindiği halde, Saym Cemal Tural'm mektu
bu ancak çok az sayıda insan tarafından ve çok
yüksek kademede, çok az sayıda insan tarafından
biliniyordu. Nasıl oldu da bu mektup basma in-
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tikal etti? Kaldı ki, bu mektubun basma intikali
ile doğru veya yanlış hepimiz biliyoruz, basında
ve konuşmalarda birtakım söylentiler de ortaya
çıktı. Sayın Tural'ın mektubunun açıklanması
nın İktidar Partisinin kendi içindeki birtakım
gruplaşmalar ve çekişmelerle ilgili olduğu iddia
edildi. Eğer bu varit ise, o zaman bu mektubun
baına intikali daha da önem kazanıyor. Çünkü
hiç şüphe yok ki, muhakkak ilgililer arasında
mahrem kalması gereken bir mektubun bir par
ti içi politikaya, çekişmelere alet edilmesi asla tec
viz edilmiyecek bir husustur.
Son bir nokta, Sayın Cemal Tural'ın mektubu
hususunda bir araştırma açılması bahis konusu
dur. O da şudur: Geçen hafta Başkentte yayınla
nan bir dergide yazılanlara göre, Eskişehir'de ol
dukça kalabalık bir grupun bulunduğu bir top
lantıda, Sayın Tural kendi mektubunun tahrif
edildiğini söylemiş, hem de burada tekrar etmek
istemediğim ağır bir sıfat kullanarak tahrif edil
diğini söylemiş. Bütün bu noktalar da göz önüne
alınınca, gerek Başkan Johnson'un, gerek Sayın
İnönü'nün, gerekse Tural'ın mektubunun basma
ne yoldan intikal ettiği konusu üzerinde Meclisin
muhakkak bir araştırma açması gerekdiğine kaaniiz.
Saygılarımla. (Sağdan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri, Sayın Millet Partisi Sözcüsü is
mail Hakkı Akdoğanın Meclis araştırması talebi
hakkındaki takririnin, Tural mektubu diye ad
landırılan kısmı hakkında Hükümet adına arzı
cevabedeeeğim.
Hükümetçe Büyük Meclise şevki düşünülen
Af kanunu tasarısı hakkında komutanlık kanaat
ve görüşlerini ihtiva eden ve Büyük Meclisin yet
kilerine en ufak gölge düşürecek bir mahiyet taşımıyan, basınımız da Tural mektubu diye ad
landırılan gizli yazı benim Paris'te bulunduğum
24 Kasım 1965 günü ve 1563 sayı ile Genel Kur
may Başkanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına
yazılmıştır. Taımamcn bir iç muamele olan ve ko
mutanın kendi görüş ve kanaatlerini üstlerinin
takdirlerine sunmaktan ibaret bulunan bir yazı
dır. Bahsi geçen yazı yukarda ifade ettiğim ta
rihte, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanının di
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rektifine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Adlî Müşaviri tarafından hazırlanmış ve daktilo
edilmiştir.
Yurt dışında bulunduğum için, biraz evvel
Sayın Millet Partisi Grupu adına konuşan arka
daşımın beyan ettiği gibi, benim talebim üzerine
yazılmış bir yazı değildir. Çünkü, bu tarihte ben
memleket dışında idim. Komutanın imzası alın
dıktan sonra Genelkurmay Başkanlığına ve Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmek üzere Ka
ra Kuvvetleri sivil evrak memuruna teslim edil
miştir. Aynı gün bahis konusu yazı saat 16,00 da
Millî Savunma Bakanlığı Kozmik Büro Âmiri ta
rafından teslim alınmış ve 25 Kasım 1965 günü
saat 9,00 da Bakanlık Evrak Müdürlüğüne tes
lim edilmiştir. Evrak Müdürü bu yazıyı icraat
subayına tealim etmiş ve bu subay tarafından
26 Kasım günü Bakanlık Müsteşarına arz edil
dikten sonra Kanunlar Dairesi Müdürüne veril
mek üzere Evrak Müdürlüğüne iade edilmiş ve
bu Müdürlükçe de Kanunlar Dairesine 26 Ka
sım Cuma günü saat 15,30 da verilmiştir. Kanun
lar Dairesinden sivil evrak memuru tarafından
alman yazı bu Dairece kendilerini ilgilendirme
diği için araya giren Cumartesi, Pazar tatilini
müteakip, 29 Kasım 1965 günü, Adalet İşleri
Başkanlığına tevdi edilmek üzere bu daireden si
vil evrak memuruna verilmiştir. Aynı gün Ada
let İşleri Başkan Yardımcısı da yazıyı Adalet İş
leri Başkanına teslim etmiştir. Dairece kaydı ya
pılan yazı, bu tarihte ben memleket dışında se
yahatte olduğum için, arz edilmek üzere dönüşü
me kadar bekletilmiştir. Dönüşümden iki gün
sonra Adalet İşleri Başkanı yazıyı bana getire
rek tamamen okudu ve gördüğüme dair para
fımı aldıktan sonra muhafaza edilmek üzere geri
aldı. Ve bu yazı duyulmaması için de bir başka
makama yazılmadı. Ve muhafaza edilmesi için
Adalet İşleri Başkanına tarafımdan iade edildi.
Birkaç defa arz ettiğim gibi yazı bir mektup de
ğil, Bakanlıkta takibettiği seyrinden de anlaşı
lacağı üzere, tamamen bir iç muameledir. Yine
ifade ettiğim gibi Büyük Meclisin salâhiyetini
gölgeliyecek en ufak bir mâna taşımamaktadır.
Bâzı suçlar ve bunların afları hakkında hukukî
mütalâa vermek keyfiyeti, üstlerinin takdir ve
tensiplerine arz etmekten ibarettir. Bir gazete
nin yanlış ve tamamen yazının mahiyetini değiş
tirerek yaptığı neşriyat, bu üzüntülere sebebolmuştıır. Ve bu tarihten sonra Türkiye'de 27 ga-
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zete ve mecmuada bu mektup mevzuu ayrı açıdan
kendi istedikleri istikamette mânalandırmıştır.
Bunları tetkik eden arkadaşlarını, Tural mektu
bu denilen meselede basınımızın nasıl ayrı, ay
rı görüşlerden bu meseleyi ele aldıklarını kolay
lıkla göreceklerdir.
Bir iç muamele olsa da bir gizli .yazının ba
sına intikalinden ve basında şahıslar hakkında
ileri, geri neşriyatın yapılmış olmasından müte
essiriz. Bakanlıkta yapılmakta olan tahkikattan
bugüne kadar kim tarafından basma açıklandığı
kati olarak tesbit edilememişse de üzerinde önem
le durulmakta ve bundan sonra İm gibi yazıların
kayıt ve tevzii hakkında daha dikkatli davran
mak için gerekli tedbirler alınmış bulunmakta
dır.
Çok muhterem arkadaşlarını, bu izahattan
rionra biraz evvel Türkiye İşçi Partisi adına ko
nuşan Sayın Bellice Hatko Boran'm buradaki
yine başlangıçta bu meseleyi yanlış bir istikamete
sokan bir mecmuanın neşriyatına dayanarak ver
diği yanlış ve yalan haberi de huzurunuzda açık
lamak isterim.
Tural mektubu diye nakledilen yazı Hürriyet
(Jazetesi tarafından tamamen mânası ve muhte
vası dışında bir neşriyatla, efkârı umumiyeyc ya
yıldıktan sonra, biraz evvel arz ettiğim gibi, bir
çok gazete ve mecmuamız kendi açısından bunu
ele almış ve mânalandırmıştır. Akis Dergisi bir
devre sustuktan sonra, hesap etmiştir bu mesele
den nasıl istifade ederim diye ve bunun için bu
yazıda bunun benim tarafımdan Sayın Komuta
na telkin edildiği ve yazdırıldığı \ve Sayın Komu
tanın yıpratılması yoluna gidildiğini ifade et
miştir. Tok muhterem arkadaşlarını, ben Sayın
Tural'ı. 22 Şubat olaylarından sonra Anayasa
dışı davranışlara karşı cesaretle davranmış, şe
refli bir Tiirk Komutanı olarak kendisini Dahi
liye Vekilliğimden tanırım. (Bravo sesleri, al
kışlar.) Ve o zaman Ankara'da asayişi koruması
için böyle bir kuvvetli kumandanın iş başında
bulunmasını arzu ettiğimi Reisicumhurun da ba
na ifade ve telkinleriyle o zamanın Sayın Başba
kanına söylemişimdir. O halde, Tural hakkında
ki niyetleri, bilgisi bu olan bir Bakanla, Tural'm
arasında en ufak bir meselenin olmıyacağını ve
olaımyacağını, takdir ettiğim bu kumandanla ba
kanın arasım açmak taktiğinin de hiçbir zaman
yerleşeniyeceğini takdirlerinize arz etmek iste
rim.
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Diğer taraftan, biraz evvel Sayın Bellice Bcran da ifade ettiler. Tamamen yalan arkadaşla
rım. Ben Eskişehir'e gittiğim zaman komutanla••
beni Orducvinde beklemekteydiler. Yolda otomo
bilimin lâstiği patladığı için yarım saat geç git
tim. Ve ben Orduevine giderken komutanlar brifink mahalline, hava üs kumandanlığına gittiler.
Diğer bakanları ordu esinde bırakarak komu
tanlara üste mülâki oldum. Ve mecmuanın yazdığı
gibi, bir albay değil tümgeneral bize brifing ver
miştir. Tümgeneral hava üssü hakkında bize bil
gi vermiştir ve yine mecmuada söylendiği gibi
yemeğin geciktirilmesi tarafımdan yapılmışar.
Çünkü; brifing ile tctkikatınıız uzadığı için tele
fon edilerek yemek saati yarım saat geciktirilmiş
ve yine o mecmuada söylendiği gibi, yalan söy
lendiği gibi, Münakalât Vekili arkadaşıma sofra
da yer verilmemiş değil, oruç olduğu için sofra
ya oturmamıştır. (Adalet Partisi sıralarından, al
kışlar ) İşte bu gibi küçük meseleleri tahrik et
mek suretiyle, bu memlekette bulandırılmak iste
nen havadan dolayı üzüntülerimi arz etmek isle
rim. Ben geçen konuşmamda, Sayın Millet Parti
si sözcülerine ve Sayın Bölükbaşı'ya ben «Bu me
selede teşevvüş yaratılmak isteniyor.» derken; bu
nu Millet Partisi yapıyor demek istemedim. Çün
kü, Millet Partisi de takdirini bu gibi yanlış ve
yalan neşriyata dayandırarak vermekte idi. O
halde ben teşevvüşten bahsederken, bu teşevvüşü
Millet Partisi yaptırıyor demek istemedim. Ve
arkadaşlarım arzu ederlerse, Devletin bu mevzudaki bütün neşriyatını, kupürlerini kestirdim,
27 mecmua ve gazetede, arkadaşlarım tetkik edi
niz, hiçbirisinin yazdığı diğerininki gibi değildir.
O halde bu mesele ne? Niçin hepsi aynı ölçüden
hakikat olmıyan bu neşriyatı yapmaktadırlar?
Bu maksatla bu memlekette ödediğimiz yarının
mutlu Türkiye'sini ve sağlam rejini temelleri üze
rinde yükselecek Türkiye'yi engellemek istiyenler gayelerine erenıiyecekler. Türk Silâhlı Kuv
vetleri, bu memlekette politikaya girmek kara
rında değildir. Türk Silâhlı Kuvvetleri politika
nın. içinden çıkmış ve Türk Silâhlı Kuvvetleri bi
ze bu demokratik rejimin temellerini kuran Ku
rucu Meclisi bu Anayasayı yaparak ve bu Par
lâmentonun toplanmasına büyük hizmet etmiştir.
(Alkışlar) O halde, bu oyunlara gitmek için ar
kadaşlarım bu yolları artık terk edelim. Hakikat
ler artık bu memlekette bilinmelidir.
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İzahatım budur. Takdir Büyük Meclisindir.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (A. P. sıraların
dan, şiddetli alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Faruk
S tıkan
DIŞİŞLERİ BAKANVBKİLİ VF JOİŞLBll\ BAKANI FARUK SÜKAN (Konya) — Sa
yın Başkan, Kayın milletvekilleri; Amerika Bir
leşik Devletleri Cumhurbaşkanı Mr. Johnsoıı'uıı
zamanın Başbakanına gönderdiği mesajın bâzı ga
zetelerde açıklanması ve intişarı ile ilgili olan ko
nu adalet cihazına intikal etmiş ve adlî makam
lar tarafından takibata geçilmiş bulunmaktadır.
İntişar eden gazetelerin mesul şahsiyetleri hak
kında tahkikat ve takibat yapılmaktadır. Anaya
samızın 132 nci maddesi gereğince adalete in
tikal eden bir konu hakkında Meclis tahkikatı
yapılmasının uygun olmıyacağı kanaatindeyiz.
Takdir Yüksek ve Yüce Meclisindir. Hürmetle
rimle arz ederim. (Adalet Partisi sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Urunu adına Sayın Muhiddin
Güven.
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını, Millet Partisi Grupu adına Başkanvckili
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'm Orgeneral Ce
mal Tural'ın Millî Savunma Bakanına yazdığı
resmî yazı ile Mr. Johnson'un mesajının basma
intikali husuflarında bilgi edinilmek üzere Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğün 169 ve mütaakıp mad
deleri gereğince Meclis Araştırması yapılmasına
mütedair önergesi üzerindeki düşüncelerimizi kı
saca arz etmek isteriz.
Konuyu Yüksek Huzurunuzda sade bir açı
dan dile getirmek ve düşüncelerimizi o suretle
bildirmek faydalı olacaktır.
Biz içtimai ve siyasi hayatımızda müessir te
lâkki ettiğimiz hâdiselerin, sahibolduğu değer
ölçüsünde ve kendi sahası içinde mütalâası icabettiği kanaatindeyiz.
Bir meselenin halli zaruretine veya aydınlığa
(•[karılmasına inandığımız zaman bunun için takibcdeeoğimiz yolun iyi seçilmesi ve fayda sağ1 aması gerekecektir.
O halde meseleyi kısaca tahlil edelim :
i. Sayın Cemal Tural'ın af hakkındaki düşüncehîrini ihtiva eden bir yazısının bir gazetede
mealen ve kısmen neşri ve sonraki takdimler
hep mektup şeklinde olmuştur. Ve Sayın Millî
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Savunma Bakanının şahsına yazılmış gibi göste
rilmiştir. Halbuki yapılan resmî açıklamalar va
zıh olarak ortaya vuzuh çıkartmıştır ki, Sayın
Orgeneral Cemal Tural'ın yazısı ne bir mektup
tur, ne de Millî Savunma Bakanının şahsına gön
deriliri iştir.
İşlem tamamiyJe Bakanlık camiası içinde bir
yazışmadır. Bu husus Sayın Bakanın verdiği
açık izahattan anlaşılmaktadır. Yazı, Bakanlık
içinde muhtelif kademelere intikal etmiş ve muh
telif tarihlerde resmî kayıt numaraları almış, ve
ayrıca Genelkurmay Başkanlığına da gönderil
miştir.
O halde, bahis mevzuu yazı mektup değildir.
Resmî bir yazıdır. Şahsa değil makama yazılmış
tır. Ve resmî kademelerden geçmiştir.
Mezkûr yazının mealen ve değiştirilerek gazelerdc açıklanmasına gelince; hakikaten bir
bakanlık içindeki resmî bir yazışmanın bu şe
kilde yayınlanması üzücü ve esef vericidir. Ada
let Partisi Grupu olarak bunu katiyen tasvibetmiyorıız.
2. Amerika Cumhurbaşkanı Mrs. cJohnson'ıın mektubunun da bir gazetedo açıklanması key
fiyeti .üzüntü vericidir. Üüzerinde gereken has
sasiyetin gösterilmesi ve sorumluların tesbiti lâ
zımdır. Ve bu husus adlî takibat safhasındadır.
Neticesini elbette hep beraber intizar edeceğiz.
P>. Biribirinden ayrı karekterdc olmasına
rağmen böyle vakıalar 1 çarşısında otoritelerin el
lerindeki normal teftiş, tahkik heyetlerini ve ad
liye organlarını hassasiyetle harekete geçirerek
ieabedeıı tedbirleri almak lüzumuna katiyetle
inanıyoruz ve bugün bu yapılmaktadır.
4. Buna rağmen kasıtlı olarak yayılan ri
vayetler ve yapılan yayınların tesirine kapılma
dan Meclis araştırması müesseselerinin netice
itibariyle taraflara ve bilhassa Millet Meclisinin
mânevi şahsiyetine ait itibarı sağlıyacak bir şe
kilde ve itina ile kullanılması lâzımdır. Halbuki
bahis mevzuu meseleler üzerinde gerek Millî
Savunma Bakanlığı, gerek Genelkurmay Baş
kanlığı camiası içine kadar girilerek ve yine Dış
işleri Bakanlığı camiası dâhilinde meselelerin
tetkiki düşüncesi tasavvur edilen faydayı asla
sağlamıyaeaktır. Aksine mahzurlar tevlit ede
cektir. Meselelerin normal mecrada halli daha
mantıki ve daha uygun olacaktır. Yukarıdaki se-
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beplerdcn dolayı bu mevzularda hele adlî araş
tırmaya tabi tutulan bir mevzuda bir Meclis
araştırması teklifinin karşısında bulunduğumu
zu saygı ile arz ederim. (Soldan, alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi
kifayet önergesi gelmiştir.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kifayet oylanamaz.
FARUK ÖNDER (Konya) — Reis Bey;
M. P. Grupu adına konuşulmadı, daha evvel
söz istemiştik.
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kırı olarak girmemek basiretini göstereceğin
den de emin bulunuyoruz ve M. P. nin önerge
sine bu anlayış ve bu kayıt tahtında oy vere
ceğiz. Sayın Dışişleri Bakanı Vekiline gelince;
kendileri Dışişleri Bakanlığı servisleri içinde
Başkan Johnson'un Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanına yazdığı mesaj ile Türkiye Cumhuriye
ti Başbakanının Başkan Johnson'a cevabi me
sajının nasıl basma intikal ettirildiği hususun
da bir idari tahkikat açılmasına lüzum görü
lüp görülmediğinden dahi bahsetmediler. De
mek ki, bu konuda Muhterem Hükümet ayrıca
kendisine bağlı servisler içinde bir araştırma
yapmaya dahi lüzum görmemiştir. Bunu şük
ranla kaydediyoruz. Bu daha evvel burada Sa
yın Başbakanın söylediğinin aksine, bizzat Hü
kümetin Dışişleri Bakanlığı camiasını bundan
asla mesul görmediğini ifade eden bir davra
nış olsa gerektir. Ama, bu davranış dahi Mec
lis araştırmasının siyasi mesullere tevcih edil
mesi gerektiğini açıkça ortaya koyar.

BAŞKAN — Grup adına sırada bulunan
Sayın Coşkun Kırca'ya söz vereceğim ve kifa
yeti oylıyacağım efendim.
C. H. P. GRUPU ADİNA COŞKUN KIRCA
(İstanbul) — Çok muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Millî Savunma Bakanı biraz evvel burada
Sayın Kara Kuvvetleri Komutanının resmî bir
yazı olarak kendilerine gönderdikleri mektubun
ne dereceye kadar doğru okluğunu Türk halk
oyunun bir türlü öğrenomediği bir tarzda bir
Muhterem arkadaşlarım, bu hususu belirt
gazeteye intikali konusuna temas ettiler. Bu iç
tikten sonra C. II. P. Grupunun Meclis araştır
yazışmanın Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
masının mahiyeti hakkında bu konuda daha
nelkurmay Başkanlığı camiası içinde hangi
önce başka vesilelerle açıklanmış olan bir gö
mercilerin eline geçtiğini burada belirttiler, bu
rüşüne temas etmeden geçmek bizim için müm
konuda idari tahkikat yapıldığını söylediler ve
kün değildir. Meclis araştırması hiçbir suretle
daha önce burada bu gibi Devlet esrarının ba
adlî ve idari sorumlulukları tesbit amacı ile ya
sma intikali dolayısiyle devraldığı Devlet me
pılamaz. Sadece bilgi edinmek amacı ile yapı
kanizmasını topyekûn itham etmiş bulunan Sa
labilir. C. H. P. nin bu konudaki müspet oy
yın Başbakanı tekzibederek yapılmış olan tah
ları bu anlayış içerisinde verilecektir ve bu se
kikatta idari safhada hiçbir mesulün buluna
bepledir ki, M. P. Grupunea verilen önergenin
madığını da ifade etti. Bu durumda ortada giz
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında Grupuli kalması gereken bir resmî yazının ne şekil
muz adına bir takrir vermiş bulunuyoruz. Ger
de basına intikal ettiği hususu yine karanlık
çekten Saym M. P. tarafından verilmiş olan
içinde kalmaktadır ve bu durumda asıl idari
önergede pek yerinde olarak Anayasanın 88 nci
tahkikatı neticelendirmekte, Hükümet gereken
maddesine atıfta 'bulunulduktan sonra İçtüzü
başarıyı ve kendisinden beklenen başarıyı gös
ğümüzün 169 ve mütaakıp maddelerine de atıf
teremediğine göre, sırf bilgi edinmek üzere Yü
ta bulunulmaktadır. İçtüzüğümüzün 169 ilâ
ce Meclisin meseleye el koyması zarureti bil
176 nci maddeleri yarı kazai diyebileceğimiz
hassa bu izahattan sonra bir kat daha artmış
bir işlem olan Meclis soruşturmasına mütaallikolarak karşımıza çıkıyor. Bu itibarla, Tural'ın
tir. Bu maddeler Türkiye Büyük Millet Mecli
mektubu bakımından C. H. P. Grupu olarak
si Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 30 ncu mad
Sayın M. P. Grupunun vermiş olduğu Meclis
desiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu itibarla,
araştırması önergesini destekliyeceğiz. Bunu
Meclis araştırmasına Anayasanın 88 nci madde
ifade ederken kurulacak Meclis Araştırması
sinde verilmiş olan anlam dışında bir anlam ve
Komisyonunun idari tahkikat neticesinde de
rilmemesini teminen, öyle sanıyorum ki, Saym
hiçbir surette sorumlulukları tesbit edilmemiş
M. P. Grupunun da gerçek hukukî anlayışı ile
olan Silâhlı Kuvvetler camiasının içerisine bu
mutabık olarak kendi verdikleri önergenin son
güne kadar yerleşmiş millî geleneklerimize ay- jI fıkrasında sadece, Anayasanın 88 nci maddesi-
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ne atıfta bulunulmakla iktifa edilmesini teklif
ediyoruz efendim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Efendim, kifayet aleyhinde
Sayın Esengin.
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Vaz
geçtim.
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ak
doğan... («Kifayet okunsun» sesleri.)
Kifayet okunsun, ondan sonra Sayın Akdo
ğan konuşur.
Başkanlığa
Meclis araştırması konusundaki görüşmele
rin kifayetini arz ve teklif ederim.
Antalya
İhsan Ataöv
BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz Sayın
İsmail Hakkı Akdoğan.
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
Muhterem arkadaşlar, konu henüz vuzuha ka
vuşmamıştır. Bu hususu her zaman olduğu gi
bi, «şu husus vuzuha kavuşmamıştır, bu husus
vuzuha kavuşmamıştır» gibi terimlerle söyle
mek istediğimiz sözleri yeniden söylemek için
huzurunuza gelmiş değiliz. Biz meseleyi Yük
sek Huzurunuzda arz edip anlaşılıp anlaşılma
dığını, konunun vuzuha kavuşup kavuşmadığı
nı arz etmek istiyoruz. Takririmi izah sadedin
de yapmış olduğum konuşmada Anayasamızın
132 nci maddesinin böyle bir Meclis araştırması
yapılmasına anâni olmadığı hakkında görüşleri
mi çok kısa olarak arz etmiştim. Sayın Dışişle
ri Bakanı Vekili arkadaşımız burada Anayasa
mızın bu maddesi gereğince bu araştırmanın
yapılamıyacağmı beyan etti. O halde, bu hu
susta dahi görüş anlaşılamamıştır, vuzuha va
rılamamıştır. Anayasamızın 132 nci maddesinin
3 ncü fıkrasında, «görülmekte olan bir dâva
hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz ve her hangi bir beyanda bu
lunulamaz.» denilmektedir. Şimdi muhterem
arkadaşlar, Saym Johnson'un yazmış olduğu
mektubun kimin tarafından ve hangi yoldan ba
sına intikal ettirildiğine dair bir mesele ele
alınmış ve adalete intikal ettirilmiş midir? Ha
yır... Böyle bir mesele adalete intikal ettiril
memiştir. Adalete intikal ettirilen şey bu mek
tubu yaymlıyanlarm kanun nazarmdaki mesu-
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liyetleT*i hakkındadır. Anayasanın 132 nci mad
desi ise evvelâ bir dâvanın mevcudiyetini ka
bul etmektedir ki, böyle bir dâva hiç mevcut
değildir. O halde mesele muhtelif yönleriyle
vuzuha kavuşmamıştır. Bu vuzuha kavuşmıyan
hususlardan bir tanesidir.
Yine burada, bu araştırma önergesi hakkın
da muhtelif gruplar görüşlerini arz ettiler. Bi
dayette konuşmamızda arz ettiğimiz gibi M. P.
Grupu görüşünü bir başka arkadaşımız arz ede
cekti. Bu kifayet önergesi kabul edildiği tak
dirde, Mecliste, Anayasanın bir ünite olarak
kabul ettiği, bir varlık, millî iradenin bir cüz'ü,
bir mümessili grupu buradaki fikrini arz ede
memiş olacaktır. Bu bakımdan meselenin ay
dınlığa kavuşması ve grupların görüşlerini arz
etmelerine imkân verilmesi için kifayet önerge
sinin reddine karar verilmesini talebederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Şimdi kifayeti oya sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Bir önerge vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan araştırma önergesinin
son fıkrasında İçtüzüğün 169 ncu ve mütaakıp
maddelerine yapılan atfın kaldırılmasını arz ve
teklif ederim.
C. H. P. Grupu adına
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, yalnız
175 ilâ 177 nci maddeler hariç, yürürlükten kal
dırılmış olup yalnız Meclis araştırılmasında uy
gulanması Genel Kurulun 19 . 3 .1965 tarih ve
78 nci Birleşiminde karara bağlanmıştır. Bu iti
barla, bu usul uygulanacaktır, efendim.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Teşekkür
ederim.
BAŞKAN —. Millet Partisi Meclis Grup Baş
kanlığı imzasını taşıyan araştırma önergesini
tekrar okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Son zamanlarda Devlete ait önemli ve gizli
vesikaların muayyen bir gazetede yayınlandığı
esefle görülmektedir. Nitekim Kara Kuvvetleri
Komutanı Org. Cemal Tural'm Millî Savunma
Bakanına yazdığı resmî bir yazının mektup adı
altında hakiki mahiyetinden başka bir şekilde
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basma intikal ettirilmesini takiben Amerika
Cumhurbaşkanı Mı*. Johnson'un 1964 Haziranın
da, Türkiye Barbakanına göııderdiği ve Hükü
metin açıklanmamasında İsrar ettiği mesaj aynı
gazetede yayınkvumışt ir.
Bir skandal olarak da, viisıflaudırabilceeğimiz bu hâdisel'e.r. Devlet hayatı iein zaııııi olan
ciddiyet ve mahremiyet esasını tahrip ve va
tandaşları endişeye sevk edebilecek bir mahiyet
lasını aktadır. Ayrıca, arzu edilmi'yen zararlı
i h I ilâ ti ara da sebebol inaktadır.
Belli bir gazetenin bu şekilde Devlet sırla
rını ieslvii' edecek bir .vitrin haline getirilmesi
dikkatleri çekmekte ve 'Başbakana kadar uza
nan suçlamalara da yol açmış, bulunmaktadır.
Bu suçlamalar ve tahminler karcısında Baş
bakanın mücerret «iddia, büyük bir yalandır»
demesi âmme vicdanını tatmin edememektedir.
Devlet esrarının.' böylece açıklanmas' dol ayısiyle ithama mâ ITIZ bulunan Hükümetin ve üye
lerinin yapacağı ve yaptıracağı bir tahkikat ise,
isler istemez nev'ama sanığı hâkim yapmak gibi
adalet ve mantık kaidelerine aykırı düşmekte
dir.
Ancak, Hükümetin tesir ve nüfuzu altında,
bulunamıyacak bir heyet tarafından yapılacak
bir araştırma ve neticesi halk için tatminkâr
olabilir.
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Bu itibarla, Hükümetin tarafsız kakmaya
cağı. veya sayılamıyacağı mevzularda, parlâmen
toların durumu tesbit için başvurdukları Meclis
araştırması yoluna gitmek zaruridir.
.'Hükümetçe, aylarca evvel açtırıldığı ifade
edilen tahkikatın bugüne kadar bir netice ver
memesi bu zarureti artırmaktadır.
Mâruz sebeplerle Org. Cemal Tııral'ın Miilî
Savunma Bakanına, yazdığı resmi yazı ile Mr.
.•johnson'un mesajının basma, intikali hususla
rında bilgi edinmek üzere Anayasanın <S8 nci ve
İçtüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince
Meclis araştırması yapılmasına karar verilmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederiz.
Millet Partisi (trupu ad. m a
•Başkan vekili
İsmail Hakkı Akdoğan
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle önerge üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Önergenin mizan dikkate alınıp alınma.ması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Önergeyi kabul
edenler... Etmiyeııler.... Kabul edilmemiştir, efen
dim.
Vaktin çok ilerlemesi hasebiyle, 4 Şubat 1966
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,10

«#*»•

5. - SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Manisa Milletvekili Itluammer Erten'in, 1961 - 1965 ve 1965 - 1966 ekici tütün piya
salarına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Baka
nı- İbrahim Tekin'in yazılı cevabı (7/37)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun (tümrük ve Tekel Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi arz ve rica ederim.
Manisa Milletvekili
Muammer Erten

536

VE

CEVAPLARI

1. 1064 - 1965 ekici tütün piyasaları hak
kında;"
a) .1064 tütün istihsalimizin miktarı nedir?
Bölgelere göre dağılış miktarı,
b) 1964 istihsal maliyeti ve maliyet unsur
ları bölgeler itibariyle nedir?
c) 1064 yılı tütün mubayaaları bölgeler iti
bariyle tüccar ve Tekel İdaresince no miktar
yapılmıştır?
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d) 1964 yılı bölgeler itibariyle Tekelin ve
tüccarın ortalama fiyatları ve genel ortalama fi
yatı nedir?
e) Merkez Bankası kaynaklarından Tekel ve
tüccarın finansman miktarı nedir?
2. 1965 - 1966 yılı ekici tütün piyasası hak
kında;
a) 1965 yılı tütün istihsali bölgeler itibariyle
nedir?
b) 1965 yılı istihsal maliyeti ve maliyet un
surları nelerdir?
c) 1965 Ege ekici tütün piyasasının açılış ta
rihi tesbit olunmuş mudur? Tesbit olunmuşsa
hangi tarihte açılacaktır?
3. 1 Ocak 1966 tarihinde bölgeler itibariyle
stok tütün miktarı nedir?
T. C.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 27 . 1 . 1966
Tetkik ve Murabebe Heyeti Reisliği 137
Konu : Manisa Milletvekili Mu
ammer Erten'in yazılı soru
önergesi

İlgi
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Soru 1. b) 1964 istihsal maliyeti ve mali
yet unsurları bölgeler itibariyle nedir.
Cevap : Ekici tütünlerinin maliyetine mü
essir unsurlar umumiyetle şunlardır :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gümrük ve Tekel Bakanı
Manisa Milletvekili Sayın Muammer Erten'in
1965 ve 1966 yıllrı mahsulü ekici tütünleri satış
piyasalariyle ilgili 3 . 1 . 1966 tarihli yazılı soru
önergesi cevabıdır :
Soru 1. a) 1964 tütün istihsalimizin mik
tarı nedir? Bölgelere göre dağılış, miktarı.
Cevap : 1964 yılı mahsulü tütün istihlâkimi
zin bölgeler itibariyle miktarı aşağıdadır :
Bölgeler
Ton
Ege
124 096
Marmara
24 111
Kara Deniz
37 429
Doğu
7 826
193 462

Fide masrafı
Tarla kirası
Sürme
İlaçlama
Dikim
Çapa
Kırma, dizme, kurutma
Pastal, kalıp, denkleme
Ambara nakil
Müteferrik masraflar

Bu unsurlar nazarı itibara alınarak 1964
yılı mahsûlü ekici tütünlerinin bölgeler itiba
riyle tesbit edilen ortalama kilo maliyetleri aşa
ğıdadır.
1 Kg. tütünün
maliyeti
kuruş

Bölgeler

Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür-

7 . 1 . 1966 tarih ve 891/3588 7/37 sayılı ya
zıları.
1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünleri satış piyasalariyle ilgili olarak Manisa Milletvekili Mu
ammer Erten tarafından verilen 3 . 1 . 1966 ta
rihli yazılı soru önergesi cevabının ilişikte sunul
duğunu arz ederim.
tbrallim TeJdn
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610
681
497
456

Ege
Kara Deniz
Marmara
Doğu

-

630
750
550
460

Soru 1. c) 1964 yılı tütün mubayaaları böl
geler itibariyle tüccar ve Tekel İdaresince ne
miktar yapılmıştır?
Cevap : 1964 yılı mahsûlü ekici tütünleri sa
tış piyasalarından Tekel ve tüccar tarafından
yapılan mubayaalar, bölgeler itibariyle aşağıda
dır.
Tekel
Tüccar
Bölgeler
Ton .
Ton
Ege
Marmara
Kara Deniz
Doğu
Toplam

41
17
27
6

774
008
924
776

80 368
3 839
6 187
—

93 482

90 394

Soru 1. d) 1964 yılı bölgeler itibariyle Te
kel ve tüccarın ortalama fiyatları ve genel
ortalama fiyatı nedir?
Cevap : 1964 yılı mahsûlü ekici tütünleri
satış piyasalarından Tekel ve tüccar tarafın-
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dan yapılan mubayalaarm bölgeler itibariyle or
talama fiyatları ve Türkiye ortalaması aşağıda
gösterilmiştir.

1 Kg. tütünün maliyeti
Kuruş

Ege
Marmara
Kara Deniz
Doğu

Tekel
V. F .
Kr.

Tüccar
V. F.

Ege
Marmara
Kara Deniz
Doğu

757
768
940
668

664
651
853
—

•Genel
ortalama

807

676 Türkiye orta
laması : 743
kuruştur.

Bölgeler

Bölgeler
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Kr.

Soru 1. e) Merkez Bankası kaynaklarından
Tekel ve tüccarın finasman miktarı nedir.
Cevap : 1964 yılı mahsûlü ekici tütünleri
satış piyasalarından Tekel İdaresi Devlet nam
ve hesabına yaptığı mubayaalar için Merkez
Bankasından 98 milyon lira kredi temin etmiş
tir. Tüccarın temin ettiği kredi ise 600 milyon
liradır,

627
527
772
412

Soru 2. c) 1965 Ege ekici tütün piyasası
nın açılış tarihi tesbit olunmuş mudur. Tesbit
olunmuşsa hangi tarihte açılacaktır.
Cevap : 1965 yılı mahsulü Ege Bölgesi ekici
tütünleri satış piyasası 17 Ocak 1966 Pazar
tesi günü açılacaktır.
Soru 3. 1 Ocak 1966 tarihinde bölgeler iti
bariyle stok tütün miktarı nedir?
Cevap : 1 Ocak 1966 tarihi itibariyle Tekel
ve tüccar elinde mevcut tütün stokları, bölgeler
itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
Bölgeler
Ton
Ege
Marmara
Kara Deniz

57 667
15 037
24 862

Saygılarımı arz ederim.

97 562

Soru 2. a) 1965 yılı tütün istihsali bölge
ler itibariyle nedir?

İbrahim Tekin
Gümrük ve Tekel Bakanı

Cevap : 1965 yılı mahsûlü tütünlerin yapı
lan tahmine göre bölgeler itibariyle istihsali
aşağıda gösterilmiştir.

2. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, Türk tütünlerinin
ihraç miktarı ve ortala
ma ihraç fiyatlarına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in yazılı cevabı (7/38)

Ton

Bölgeler

82
12
21
7

Ege
Marmara
Kara Deniz

Doğu

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
arz ve rica ederim.
3.1.1966
Manisa Milletvekili
Muammer Erten

716
122
619
186

123 643
Soru 2. b) 1965 yılı istihsali
maliyet unsurları nelerdir?

maliyeti ve

Cevap : İstihsal maliyetine giren
yukarıda 1 (b) sorusu münasebetiyle
miştir.

unsurlar
arz edil

Aynı unsurlar nazarı itibara alınarak 1965
yılı mahsulü ekici tütünlerinin bölgeler itiba
riyle tesbij; edilen ortalama kilo maliyetleri aşa
ğıdadır.

1. 1958 - 1964' yılları arasında Türk tütün
lerinin ihraç miktarı ve ortalama ihraç fiyat
ları Türk Parası ve dolar olarak ifadesi.
2. Ocak 1965 - Aralık 1965 tarihleri itiba
riyle ihraç miktarı ve ortalama ihraç fiyatları
nedir?
3. 1962 - Aralık 1965 tarihleri arasında yıl
lar itibariyle Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaris
tan'ın ihraç fiyatları nelerdir?
4. 1 Ocak 1966 tarihinde bölgeler itibariyle
stok tütün miktarı nedir?
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Konu : Manisa Milletvekili Muam
mer Erten tarafından verilen yazdı
soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 7 . 1 . 1966 tarih ve 892/03589-7/38 sa
yılı yazıları.
Türk tütünlerinin ihraç miktarı ve ortalama
ihraç fiyatları ha'kkında'ki Manisa Milletvekili
Muammer Erten'in yazılı soru önergesine veri
len cevaplar ilişikte saygiyle arz olunur.
Macit Zeren
Ticaret Bakanı
Soru önergesi ve verilen cevaplar
Soru 1. 1958 - 1964 yıllan arasında Türk
tütünlerinin ihraç miktarı ve ortalama ihraç
fiyatları Türk parası ve dolar olarak ifadesi.
Cecap 1.
Ortalama ihraç
fiyatı (Kilo)
T. L.

İhracat
Seneler ton

Kıymeti
$ 1,000

$ olarak

54,383
64,629
56,075
82,402
88,850
42,983
55,214

84,025
91,500
65,156
86,974
95,912
66,458
89,745

1,545
1,416
1,162
1,055
1,079
1,546
1,625

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

olarak
13,905
12,744
10,458
9,495
9,711
13,914
14,625

Soru 2. Ocak 1965, Aralık 1965 tarihi itiba
riyle ihraç miktarı ve ortalama ihraç fiyatları
nedir?
Cevap 2. Halihazırda 11 aylık kesin rakamlar 'belli olup, Ocak - Kasım 1965 tarihleri
arasında 59 837 000 dolârlı'k 42 746 ton tütün
ihracedilmiştir. Îhracolunan tütünlerin fiyatı
ortalama, dolar olarak 1,40, T. L. olarak da
12,60 tır. (Kilo olarak)
Soru 3. 1962 - Aralık 1965 tarihleri ara
sında yıllar itibariyle Yunanistan, Yugoslavya,
Bulgaristan'ın ihraç fiyatları nelerdir ?-
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Gevap 3. Yugoslavya ve Bilgarist&h'ın ih
raç fiyatları salim olarak tesbit edilemediğin
den en önemli rakibimiz olan Yunanistan'ın fi
yatları aşağıda gösterilmiştir: (Kilo olarak)
1962 de $ 1,502
1963 te $ 1,917
1964 te $ 1,704
1965 te $ 1,579 (10 aylık)
Soru 4. 1 Ocak 1966 tarihinde bölgeler iti
bariyle stok tütün miktarı nedir?
Cevap 4. Ocak 1966 tarihi ve bölgeler iti
bariyle (Tekel ve özel sektör elinde) stok tü
tün miktarı şöyledir:
Bölge
Ton
Ege
Karadeniz
Marmara

63 718
24 178
13 822

Yekûn 101 668
Not : Bu stoklar Türkiye Tütüncüler Fe
derasyonuna intikal eden resmî satış tescil bel
gelerine göre tesbit edilmiştir.
3. — Niğde Milletvekili Ya§ar Aribaş'ın,
Niğde ili Aksaray ilçesinde tekel bina ve
deposu yapılmasvmn düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakam İbra
him Tekin'in yazılı cevabı (7/144)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki--sorumun Sayın Gümrük ve Tekel
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim.
Niğde Milletvekili
Yaşar Arıbaş
Niğde ili Aksaray ilçesinde İnhisarlar bina
ve deposunun yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğini ve bütçelerde bu maksatla ayrılmış tah
sisat olup olmadığını ve bu iş için yapılan muame
leler mevcutsa neden ibaret bulunduğunun etraf
lıca cevaplandırılmasını rica ederim.
T. C.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 29 . 1 . 1966
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 308
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 18 . 1 . 1966 tarih ve 7/44-1007/4096 sayılı
yazılan.
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Niğde ili Aksaray ilçesinde Tekel bina ve de
posu yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş tarafından
verilen yazılı soru önergesine cevabımızın ilişik
olarak sunulduğunu arz ederim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
İbrahim Tekin
Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'in Aksaray
ilçesinde inşa edilecek idare binası hakkındaki
yazılı soru önergesi cevabıdır :
Aksaray ilçesinde bir idare binası yapılması
kararlaştırılmış olup bu maksatla Tekel Genel
Müdürlüğünün 1965 malî yılı bütçesinin 22.000
numaralı yapı tesis ve büyük onarım giderleri
unvanlı bölümüne Aksaray İdare binası inşası
için 200 000 liralık ödenek konulmuştur.
Ancak, Aksaray'da İdareye ait mevcut bir
arsa bulunmaması sebebiyle, mezkûr binanın inşa
edileceği arsanın istimlâki mevzuubahsolmuş ve
mahallinde şehir imar plânının inkişafı göz
önünde tutulmak suretiyle tetkik ve gerekli
etütlerin yapılması icabetmiş ve ayrıca arsanın
satmalmabilmesi için bütçenin (A/3) işaretli ser
maye teşkili ve transfer harcamaları kısmının,
kamulaştırma ve satmalmalar tertibinde kâfi öde
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neğin bulunmayışı sebebiyle de buraya aktarma
yapılarak ödenek temini muameleleri zamana
mütevakkıf bulunmuş olması dolayısiyle vakit
kaybı zaruri olmuş bu suretle bir gecikme vukua
gelerek inşaata başlanmamıştır.
Bu muamelelerin ikmalinden sonra arsaların
tesbiti yapılmış, Menafii Umumiye Kararı istih
sâl edilmiş ve istimlâk muamelesine esas olacak
kıymet takdirine tevessül olunarak mahallinde
gerekli çalışmalara başlanılmış idi. Seçilen arsa
her ne kadar şehir inkişafı göz önüne alınarak
tesbit edilmiş ise de elektrik şebekesinin uzaklığı
ve kanalizasyonun mevcudolmayısı gibi mahzur
lar dolayısiyle, bu imkânlara sahip yeni bir
arsanın seçilmesi zaruri olmuş ve mahallinde yeni
bir tetkikin yapılması icabetmiştir. Bu tetkiki
yapacak olan ve inşaat müdür muavinin de işti
rak ettiği heyet mahallinde çalışmaktadır. Süratle
ikmâli için gerekli gayret sarf olunmaktadır.
Bütçe senesinin bitmesinden evvel istimlâk
muameleleri imkâl edilecek ve 1966 yılında bina
nın inşasına başlanacaktır.
Arz ederim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
İbrahim Tekin

Millet Meclisi
GÜNDEMI
40. BİRLEŞİM
2 . 2 . 1966 Çarşamba
Saat : 15,00
I
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Adalet Bakanı Hasan Dinç er'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu içişleri,
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek
beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda
görüşülmesine dair önergesi (1/100, 4/30)
2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 5802 sa
yılı Astsubay Kanununa ek kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5802 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin müddeti içinde görüşülemediğinden içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun
bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (3/209,
2/98, 2/129)
3. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, iz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının,
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği
kanunu teklifinin, müddeti içinde görüşüleme
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (3/210, 2/18)
4. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, traktör biçer - döver ve saire zi
raat aletleriyle parçaları hakkındaki kanun
teklifinin, müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi
(3/211, 2/28)
5. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir ve 9 arkadaşının, Tarımı Bakanlığı Zi
raat İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina
Genel müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki

kanun teklifinin, müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezke
resi (3/212, 2/71)
6 — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arka
daşının, Yatırımlar finansman fonu teşkil ve
tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961
tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin
değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf bonoları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkındaki kanun
teklifinin, Hükümetçe aynı mahiyette hazırlan
makta olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi. (2/30, 2/102, 3/213)
7. — Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının,
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşı
nın, Türkiye Elektrik Kurumu kanun teklifi
nin müddeti içinde görüşülemediğinden içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun
bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. (2/20,
3/214)
8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Devlet dâvalarını intaceden avukat
ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki
kanun teklifinin geriverilmesine dair önergesi.
(4/32, 2/6)
9. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğan'm, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. Johnson'ın mesajının basma intikali hususlarında
bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi. (10/2)
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10. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, I ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza
diğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince
görenlerin affı hakkındaki kanun teklifinin ge- Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
riverilmesine dair önergesi. (2/49, 4/33)
keresi. (2/59, 3/233)
17. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
11. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Bursa Milletvekili gadrettin Çanga ve 10 arka
4
. 7 . 1931 tarih ve 1837 sayılı Bina Vergisi
daşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifinin
Kanununun
3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi
müddeti içinde görüşülemediğinden içtüzüğün
hakkındaki
kanun
teklifinin müddeti içinde gö
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun bilgi
rüşülemediğinden
İçtüzüğün
36 ncı maddesi
sine sunulmasına dair tezkeresi. (2/8. 3/228)
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulması
12. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
na dair tezkeresi. (2/142, 3/234)
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arkada
18. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
şının Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 4 arkadaşı
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 57 nci
hakkındaki kanun teklifinin müddeti içinde maddesine bir fıkra eklenmesine ve mezkûr ka
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi nuna geçici bir madde ilâve edilmesine dair ka
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
nun teklifinin müddeti içinde görüşülemediğin
dair tezkeresi. (2/14,3/229)
den İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel
13. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi.
Cumhuriyet Senatosu üyesi Ragıp Üner'in, Dev
(2/154,3/235)
let dâvalarını intaceden avukat ve saireye veri
19. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
lecek ücreti vekâlet hakkında kanun teklifinin
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
müddeti içinde görüşülemediğinden içtüzüğün
Ali Demirin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisi Kanununa bir ek madde eklenmesine dair ka
ne sunulmasına dair tezkeresi. (2/6, 3/230)
nun teklifinin müddeti içinde görüşülemediğin
14. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
den içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşı nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezke
nın, Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir Pet
resi. (2/162, 3/236)
rol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması hakkın
20. — Muğla Milletvekili Turan Şahin ve
daki kanun teklifinin müddeti içinde görüşü
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Toprak
lemediğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
reformu kanunu teklifinin havale edildiği ko
ce Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair
misyonlardan üçer üye seçilmek suretiyle ku
tezkeresi. (2/21, 3/231)
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine
15. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga
dair önergesi. (2/206, 4/32)
ziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 13 ar
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
kadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
İŞLER
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, 6086 sa
II
yılı Turizm endüstrisini teşvik Kanununun bâ
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ye
GÖRÜŞME
ni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
lifinin müddeti içinde görüşülemediğinden İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56)
(2/40, 3/232)
2. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın,
16. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması icaAli Demir ve 9 arkadaşının, T. C. Posta, Tel beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
graf ve Telefon işletmesi kuruluşuna dair 6145 duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu.
(6/57)
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında
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3. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın,
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından
sözlü sorusu (6/62)
4. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm,
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/69)
5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70)
6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu. (6/73)
7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74)
8. — Afyon Karahisar Milletvekilli Musta
fa Akalın'in, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77)
9. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa
Akalın'in, ilkokul müfettişleri için her ilçeye
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/78)
10. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa
Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum vmüdürlükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79)

11. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'ün,
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan. Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/80)
12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözî'â sorusu (6/81)
13. — Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82)
14. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in,
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile
Devletin iştirald bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83)
15. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/84)
16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/85)
17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
(6/86)
18. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87)
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19. — Denizli Miletvekili Atıf Şohoğlu'nun, I soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün sözlü sorusu (6/96)
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uymış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
lü sorusu. (6/88)
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
20. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm,
(6/97)
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve
28. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın,
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini
17
. 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
da
aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
tim
Bakanından sözlü sorusu. (6/98)
dan sözlü sorusu. (6/90)
29. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
21. — Bursa Milletvekili Kâzım önadım'ın,
kara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl bir pro
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99)
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu.
30. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın,
(6/91)
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam
sal'm; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek
kanından sözlü sorusu. (6/101)
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi
31. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen
sözlü sorusu (6/92)
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
23. — Kütahya MiMetvekilLAhmet Can Bil
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102)
ginin; Tunçbilek Termik Santraline yapılan
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
32. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü
sözlü sorusu (6/93)
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
24. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil- lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103)
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali
33. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili
bu Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94)
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya
25. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95)

koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/104)

34. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün,
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/105)
26. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
35. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per- | Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö-

yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106)
36. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener'in,
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107)
37. — Edirne Milletvekili Türkân SeçMn'in,
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108)
38. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(1/109)
39. — Edirne Milletvekili Türkân SeçMn'in,
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu
(6/110)
40. — Aydın Milletvekilli M. Kemal Yılmaz'ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111)
41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in,
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı EMnveren
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112)
42. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından,
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/113)
43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, küllolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114)
44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının

işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/115)
45. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılmasi
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116)
46. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/117)
47. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118)
48. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün,
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119)
49. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/120)
50. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/121)
51. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122)
52. — Aydın Mletvekili Nahit Menteşe'nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/123)
53. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124)

54. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'in, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/126)
55. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126)
56. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127)
57. — Kütahya MilletveMi Kemal Kacar'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/128)
58. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu
(6/129)
59. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130)
60. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131)
61. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132)
62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133)

63. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa 'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve
îskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134)
64. — Bursa Mileltvekili Sadrettin Çanga'mn, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu. (6/135)
65. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136)
66. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ecemiş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137)
67. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ'lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138)
68. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu. (6/139)
69. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğhrnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair imar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu.
(6/140)
70. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu. (6/141)
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71. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip verilmiyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142)
72. — Aydın Miletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydm'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143)
73. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144)
74. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146)
75. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147)
76. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in,
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148)
77. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm,
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149)
78. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150)
79. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gürer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko

nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/151)
80. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152)
81. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından
sözlü sorusu (6/153)
82. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154)
83. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hamzan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve îskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155)
84,, — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156)
85. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu
(6/157)
86. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158)
87. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya-
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96. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya I
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159)
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
88. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in,
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168)
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk
97. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun,
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan RaYardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160)
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
89. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha kanlarından sözlü sorusu (6/169)
98. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanatoryomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161)
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
90. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in,
genel ahlâka aykırı olan resimleri ba~an ve ya lü sorusu (6/170)
99. ^- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
nun,
Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair
karşı
daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
alındığına
dair Köy işleri Bakanından sözlü so
(6/162)
rusu (6/171)
91. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
100. — içel Milletvekili ismail Çataloğlu'
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki
nun,
İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin
için
verilen
müsaade için hangi kıstasın esas
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve
alındığına
dair
Tarım ve Ticaret Bakanların
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163)
dan sözlü sorusu. (6/172)
92. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
101. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm,
Ekinci'nin, T. O. Ziraat Bankasınca küçük çift
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
Bakanından sözlü sorusu (6/164)
sorusu (6/173)
93. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif SarıyLice'nin, Makinah tarım araçlarının Devletçe
102. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi BeylikKredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım
tirilmesini icabgttiren hâdisenin ne olduğuna
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165)
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174)
103. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz94. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna,
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki
sorusu (6/175)
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri
104. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166)
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
95. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Baduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) I kanından sözlü sorusu (6/176)
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105. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/177)
106. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in,
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178)
107. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in,
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/179)
108. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180)
109. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Bedri Baykam'ın Amerika'da tanıtılması için
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181)
110. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası:
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491)

(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269,
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965]
X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58;
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965]
X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9 ;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965]
4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan
ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı
sı : 10) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966]
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonunun
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18)
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966]
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 aylan hesabı
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi :
27 . 1 . 1966]
7. — Türkiye Büyük Millet
manlığının, Haziran, Temmuz ve
ayları hesabı hakkında Hesapları
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı:
tarihi : 27 .1.1966]

Meclisi Say
Ağustos 1965
inceleme Ko
16) [Dağıtma

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 aylan hesabı
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hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi :
27 .1.1966]
9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve is
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu :
4/66) (S. Sayısı: 20)
[Dağıtma tarihi :
27 .1.1966]
10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966]
X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/93; Cumhuri
yet Senatosu 1/622) (Millet Meclisi S .Sayısı :
25; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 746) [Da
ğıtma tarihi : 27 .1.1966]
X 12. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/105; Cumhuriyet Senatosu 1/632) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 26; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı: 749) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1966]
X 13. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/104; Cumhuriyet Sena
tosu 1/631) (Millet Meclisi S. Sayısı: 27; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 748) [Dağıtma ta
rihi : 27 .1.1966]
14. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı :
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143,
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966]
2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13,
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık,
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14)
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966]
3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu
(3/12)
(S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi t
7 . 1 . 1966]

