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— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
606:607 
607:608 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 608 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Batı - Trakya Türklerinin kül
türel, ekonomik ve sosyal baskılar altın
da tutulduklarına, soydaşlarımızın dış ül
kelerde uğradıkları millî hislerini yok 
etme çabaları karşısında millî bir politi
kanın tesıbiti gere'kti'ğine daiiır ıdenTeci 608:610 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/522) 610 

3. — Başkanlık Divanının, Genel Ku
rul toplantılarını saat 14,30 da başlata
rak isim okunmak suretiyle yoklama ya
pılmasına ve bulunmıyan üyeler için alın
ması gereken tedbirlere dair kararı. 610:615 

4. — Parti gruplarının Millet Meclisi 
toplantıları ile ilgili önergesi. 615:623 

Sayfa 
5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet 

Kanununun 34 ncü maddesinin D bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasraısımn 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/524) 623 

6. — 1861 sayılı Jandarma Efradı Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/523) 623 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Hak
kı Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Mec
lisi tutanaklarında ve ses bantlarında sah
tecilik yapıldığına dair, Ankara Milletve
kili Osman Bölükbaşı tarafından ortaya 
atılan ve Millet Partisi hükmi şahsiyetinin 
do katıldığı iddia ve isnatların tahkiki için 
bir Meclis Araştırma Komisyonunun teş
kiline dair önergesi (10/9) 623 

8. — Yozgat Milletvekili İsmail Hak
kı Akdoğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis 
tutanağında tahrifat yapıldığına dair Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırma Komisyonu teşkili hakkında 
öneregsi (10/10) 623:637 
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Sayfa 
ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun 4 neti maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/123) (S. Sayısı : 
106) 645:648 

H » 

Sayfa 
5. — Görüşülen işler 637 
1. — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında 

kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları rapoı'ları (1/253) (S. Sayısı : 164) 637: 

, 645,649:652 
2. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu 

1. — GEÇEN 1 

C. II. P. Grupu adına Kocaeli Milletvekili 
Nİlhat Erim, Kıbrıs .konusunda son gelişmeler 
ve Kıbrıs Hükümetinin Çekoslovakya'dan silâh 
ithali üzerine Hükümet Jmizcc alman tedbirler 
hakkında Yüce Meclise bilgi verilmesine dair, 

Ur fa Milletvekili Halil Balkıs da, kaçakçılı
ğa 'mâni olmak üzere Güney sınırlarımızda 350 
metre genişliğinde emniyet geılidi tesisi için ya
pılan istimlâkin faydasızlığı ve Hazineye yük 
teşkil ettiği ve Seyhan Barajından Gaziantep'c 
çekilecek elektrik hattının Urfa'ya kadar uzatıl
ması icabetti yi konularında gündem dışı demeç-
to bulundular. 

İran ve Pakistan Devlet Başkanlarının da
veti üzerine 2 - 1 2 Ekim 1966 tarihleri arasında 
bu ülkeleri resmen ziyaret eden Sayın Cuıinhur-
başkanıaııza Trabzon Milletvekili Osman Tu-
ran'ın rcf&ket etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi kabul olLndu. 

Ölüm cezasına hükümlü Küstü Dal hakkın
daki dâva dosyasının, 780 sayılı Kanun muva
cehesinde gerekli tetkikatta bulunmak üzere, 
geri istendiğine dair Başbakanlık tezkeresi oku
narak dosyanın geriverildiği bildirildi. 

Edirne Milletvekilli Türkân Serkin'in, Edir
ne bölgesi pancar müstahsılına pancar parala
rının ne zaman ödeneceğine, 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının montaj 
içlinin hangi safhada olduğuna dair sorularına 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı ımilletvc-
killerin/in türlü çıkar sağladılkları, karşılıksız 
krediler elde ettikleri hakkındaki neşriyatın 

FAMAK ÖZETİ 

doğru olup olmadığına dair Başbakandan soru
suna Devlet Bakanı Kefe t Sezgin, 

Aydın Milletvekili Naliit Menteşe'nin, Men
deres havzasının nehir taşkınlarından korunma
sı için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair so
rusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı îb-
rah'un Deriner, 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, Si
vas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı iç'nde 
ıkaç adcd köprü yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
köprü daha yapılacağına dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Etem Erdinç, 

Sivas ilJlnin turizm bölgeleri içerisine alınmış 
olup olmadığına dair sorusuna Adalet Bakanı 
ve Turizm ve Tanıtma Bakan Vekili Hasan Din
çe r, 

Sivas il merkez ve ilçe köylerine, 1966 bütçe 
yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, Aksaray 
ilçesinden gecen su kanalının iki tarafına inşa 
edileccık scdlcrin senesi içinde yapılmamış ol
ması sebebine dair sorusuna Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner, 

Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa cd'lcccği 
kararlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine d.air sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin, 

Niğde şehri içinden geçmekte bulunan Ta
bakhane deresinin ıslahı işimin senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair sorusuna da Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner, 

İzmir Milletvekili Ş in asi Osma'nm, Spor -
Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan spor te
sislerinin projelerinde yapılan ve büyük parala-
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m ödenmesine sebcbolan hesap hataları olup 
olmadığına dair sorusuna Devlet Balkanı Kâmil 
Ocak, 

Konya Milletvekili îsmet Kapısız'm, Yoz
gat'ta bir bira fabrikası kurulması konusunun 
hangi tarihte ele alındığına, 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, her tür
lü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve hattâ gıda 
maddeleri satan «Amerikan pazarlarından» ve 
bunların kanunları (ihlâl ettiklerinden haberdar 
olunup olunmadığına dair sorularına Gümrük 
ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin; 

Diyarbakır Milletvekili Tarik Ziya Ekinci'-
nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki kaplıca
da modern bir otel ve işletme tesisinin yaptırıl
mış olup olmadığına dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu cevap 
verdiler. 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'm, Kü
tahya illi dahilindeki «Seyit Ömer» kömür saha
sı içinde bir termik santrali kurulması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan, 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydm'-
ın Germendik ilçesinin Habipler (köyünde her 
hangi bir vatandaşa muhtar tarafından meydan 
dayağı atıldığının doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından, 

Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından 
ve kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında 
aldığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından, 

Manisa Milletvekili Sami Blnicioğlu'nun, 
Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama iğleri için 
yapılması düşünülen Karakurt barajı tasarısı-

Yazılı soru 

1. — Adana Milletvekili Komal Sarıibrah'm-

oğlu'nun, Y. S. E. Kastamonu şubesinde,, sahte 

TASARILAR 
1. — 1076 sayılı Yedeıksubay ve Askerî Me

murlar Kanununun 3 neü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine 
dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde ilâve 

nm ne safhada olduğuna dair Baymdırlılk ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından, 

Kastamonu Milletvekili Sabni Keskin'in, 
Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mücadelesi 
yapılarak, trafiğe açık tutulması hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından, 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, hakiki 
orman sahaları ile tarım arazilerinin birbirinden 
ayrılması topraiklarımızm kendi kabiliyetlerine 
göre kullanılması konusunda ne g!lbi tedbirler 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü sorula
rı, soru sahipleri Genel Kurulda ikinci defa ha
zır bulunmadıklarından, düştü. 

119, 122, 127, 137, 153, 154 sayılı sorular il
gili bakanların, 

121, 136, 159 sayılı sorular da soru sahipleri
nin Genel Kurulda hazır bulunmamaları, 

138, 140, 151, 155, 157, 158 sayılı sorular ise 
soru sahiplerinin vazifeli olmaları sebebiyle ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahlmoğlu'-
nun, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi ve Ticaret 
borsası Yönetim Kurulunun kanunsuz olaraîi 
feshedilmesi sebeplerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusunu geri aldığı hakkında öner
gesi elkunarak sorunun gcriverildiğl bildirildi. 

16 . 12 . 1966 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

evi ak tanzimi ve zimmete para geçirme suçları 
konusunda yapılan müfettiş soruşturması sonu
cunun ne olduğuna dair yazılı soru önergesi, 
Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/270) 

edilmesi hakkında kanun tasarısı (1/295) (Mil
lî Eğitim ve Millî Savunma komisyonlarına) 

2. — insan hakları ve anahürriyotlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 noü maddelerini değiştiren 3 numaralı proto-

SORU 

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 607 — 
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bolün onaylanmasının uygun bulunduğu halikın
da kanun tasarısı (1/296) (Dışişleri Komisyonu
na) 

RAPORLAR 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halik Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu-
lıınıiduğu hakkımda kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (Gün
deme) (S. Sayısı: 166) 

4. — Nükleer enerji sahasında hukukî mesu
liyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (Gündeme) (S. Sayısı: 167) 

5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/272, 
1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet Senatosu 
1/693) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
168; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 848) 

6. — Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel 
Müdürlıükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 169; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı: 849) 

tat» 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altmsoy, zaptı 
sabık hakkında söz istemişsiniz?.. Yoklar... Söz 
takibinizi, burada olsa idiniz, yerine getirecektim, 
mümkün olmadı. 

1. — Trabzon Milletvekili Ali,Rıza Uzuner'-
in, Batı - Trakya Türklerinin kültürel, ekono
mik ve sosyal baskılar altında tutulduklarına, 
soydaşlarımızın dış ülkelerde uğratıldıkları millî 
hislerini yok etme çabaları karşısında millî bir 
politikanın tesbiti gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Mü
zakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. 

Müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, gün
dem dışı boyanda bulunmak istemişsiniz. 5 daki
ka içinde lütfediniz. 

ALİ EIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Muhterem arkadaşlarım; partiler üstü 
millî bir konu olduğu inancı içinde kısaca maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Lozan Andlaşmaısının 37 ilâ 45 nc'i maddele
ri, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki 
gayrimüslüm tebaa ile Yunanistan hudutları dâ-

608 — 
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hilinıde kalan müslüm tebaanın tabi tutulacakları 
muamele tarzını analhatlariyle tâyin ve tesbit et
miş olup zaman zaman her iki millet kendi soy
daşlarının haik ve menfaatlerini korumak maksa-
diyle karşılıklı teşebbüslerde bulunmuşlar, -anlaş
malar dahi yapmışlardır. Ancak bu yaz yaptığım 
bâzı .geziler neticesinde ve memlekete döndükten 
sonra da yaptığım tetkikat sonunda soydaşlarımı
zı daima mağdur eden kanunsuz, plânsız, insan
lık dışı, beynelmilel insan haklarına aykırı, mad
di ve mânevi varlıklarını mahva götürür bir sis
tem içerisinde ezildiklerini çok acı bir gerçek 
olarak tesbit etmiş bulunmaktayım. 

İki Devlet arasındaki menfaat birliğinin icabı 
olan dost geçinme politikasına rağmen, Türk Ce
maati üzerinde keyfî bir tasarruf ve idare sis
temi kurarak, akidleri tek taraflı olarak ihlâl 
©den Yunanlıların, Biati - Trakya Türlk Cemaati
ne yapılan oyunları bütün teferruatı ile kısa 
olan süre içerisinde arz etmem mümkün değil
dir. Maruzatımla Sayın Hükümetin ve Yüksek 
Meclisin dikkatini çekmek ve zaman zaman Türk 
azınlığının movcudolduğu bâzı memleketlerle ya
pılan çeşitli dostluk anlaşmalarında ilgilileri uyar
mak- istomefkteyim. Dış ülkelerde Türk Cemaati
nin bütünlüğümü parçalamak, parçaları birbiri
ne düşürerek zayıflatmak, millî eğitim işlerini 
tahripkâr politikanın devamlılığı içinde esas ka
bul etmek, -cemaati sindirme, ürkütme politikası
nı uygulamak esas kabul edilmiştir. Batı - Trak
ya Türk Cemaatinin nazarında Cumhuriyetimizi 
küçük düşürmek, güvenilmez göstermek, Müslü
manlık düşmanı tanıtmak gaye olmuştur. Gayri-
tmüsâit binalarda eski harflerle öğretim yapan 
okulların açılması ve bu okullarda medrese mezu
nu öğretmenlerin istihdamı teşvik edilmektedir. 

Batı - Trakya'da çalıdan öğretmenler menşe 
itibariyle altı kategoride toplanmaktadır. Zama
nınızı almamak için teferruatına giremiyeceğim, 
çünkü vaktim kısadır. 

İlkokullarda öğrenci sayısı 14 000 in üstün
dedir. Halkın çocuklarını okutmak gayretleri or
ta ve lise çağlarında tamamen engellemekte, mev
cut Oümülcine Lisesi ihtiyaca cevap vermemek
tedir. Son zamanlarda karşılıklı anlaşma gere
ğince Batı - Trakya'da görev alan 35 Türk va
tandaşı öğretmenden 8 adedi keyfî bir davranış
la hudut dışı edilmiş ve halen bu statüde ancak 
23 öğretmenimiz mevcut bulunmaktadır. Karşı

lıklı hak ve menfaatlere taallûk eden ve andlaş-
malarm teminatında olan bütün tasarruflarda 
Yunanlılar kendileri için başarı kabul etmek zo
runda kaldığımız uygulama ile insiyatifi daima 
elde tutmaktadırlar. Bu, her zaman böyle -olagel
mektedir. İki yıldan beri Millî Eğitim Bakanlı
ğının, hatalı bir tutumu neticesi, kontenjanımız 
olan dört öğretmeni daha göndermek görevini ye
rine getiremediğini üzülerek işaret etmek isterim. 
Andlaşmalara aykırı olarak, İstanbul'daki Rum 
Ruhban Okulunun statüsü dışına çıkarak yüksek 
seviyede eğitim yapmasına dahi seyirci kalmak
tayız arkadaşlar. Kıbrıs'a göndermek hakkına sa
hip bulunduğumuz birkaç sanat okulu öğretme
nine henüz vize alamayan Hükümetimizin, mem
leketimizdeki Rum azınlığına eğitim yönünden 
olduğu kadar, ekonomik ve sosyal yönlerden tanı
dığı haklar, biraz bizim karşılıklı olarak hakları 
iyi kullanmadığımızın, inisiyatifi daima karşı 
tarafa kaptırdığımızın bariz misalleridir. Birçok 
misaller, deliller ortaya konulabilir. 

Batı - Trakya'da bütün Türk okullarının 
Türkçe adları son zamanlarda değiştirilirken, 
memleketimizde Rumlara ait okulların Rumca 
adlarını levhalarda görmek, milletime eza ver
mektedir. 500 kilogramdan fazla tütün üretimi
ne imkân verilmiyen Yunanistan'daki soydaşları
mıza karşılık, Türkiye'mizde Yunanlıların sömü
rücü her türlü ticaretine imkân vermekteyiz. Yu
nanlı ile ortak olmadan küçük bir dükkân dahi 
açmaktan mahrum soydaşlarımıza karşılık, ihra
cat ve ithalâtımızda Yunanlıları söz ve hak sahi
bi kabul eden firmaları tescil veya mevcut fir
maların rahatça oynadıkları oyunlara seyirci kal
maktayız. Batı - Trakya Türklerinin Demir Pcr-

• de gerisinde dahi zulüm kabul edilen seyahat ve 
ticaret hürriyetinden mcnedilmeleri, emlâk ve 
arazilerinin Rumlar tarafından kolaylıkla sa
tma! m m ası için özel malî hükümler uygulandığı
nı, içtikleri suyu dahi en ağır şekilde vergiliye-
rek maddi ve mânevi varlıklarına yapılan sui-
kastlere daha ne kadar seyirci kalacağız?... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner bir dakikanız kal
dı, toparlayınız. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Arkadaş
lar, bütün bu konularda maalesef inisiyatif Yu
nanlılardadır. Misillemeyi dahi lâyıkı veçhile 
yapamıyoruz. Bu işleri Yunanlılar esaslı surette, 
millî bir politika olarak uygulamakta ve görevli 

— 609 — 



M. Meclisi B : 19 16 . 12 . 1966 O : 1 

olan şahıslar işe başladıkları günden emeklilik
lerine kadar aynı işte çalışmaktadırlar. Meselâ 
eğitini işlerini Batı - Trakya'da takibeden Mimi-
adis adlı bir şahıs kirle yıldan beri aynı görevin 
başındadır ve bu işin mütehassısı olmuş durumun
dadır. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda kom
şu memleketlerden Bulgaristan'da bölünmüş ola
rak kalan bâzı ailelerin Türkiye'ye intikali için 
müzakerelerin başlıya cağını basında okuduk, he
piniz de okumuşsunuzdur. Bu müzakerelerde ve 
buna benzer birçok temaslarla Türk azınlığının 
kültürel ve sosyal haklarını teminat altına alacak 
esasların teobitinde fayda görmekteyiz. Bu husus
ta ilgililerin dikkatini çekiyoruz. Soydaşlarımızın 
dış ülkelerde mâruz kaldıkları her türlü eritme, 
baskı ve millî hislerini yok etme politikasına kar
şı partilerüstü değişmez bir millî politikanın tes-
biti ve uygulanması zamanı çoktan gelmiştir, bu
nun zarureti aşikârdır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/522) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 15 . 12 . 1966 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. Keyfiyet Yüce Tavsiplerine 
arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 38 
gün hastalığına binaen. 21 . 11 . 1966 tarihin
den itibaran. 

Bolu Milletvekili Halil Cop, 25 gün hastalı
ğına binaen. 1 . 12 . 1966 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili Seyit Faruk önder, 17 
gün hastalığına binaen. 13 . 12 . 1966 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 38 
gün hastalığına binaen. 21 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bolu Milletvekili Halil Cop, 25 gün hasta
lığına binaen. 1 . 12 . 1966 tarihinden itibaren. 

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

Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder, 17 
gün hastalığına binaen. 13 . 12 . 196 tarihinden 
itibaren. 

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

3. — Başkanlık Divanının, Genci Kurul top-
lanhlannt saat 14,30 da başlatarak isim okun
mak suretiyle yoklama yapılmasına ve bulıın-
mıyan üyeler için alınması gereken tedbirlere 
dair kararı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mecli
se devam eden milletvekilleriyle, devam etaıiyen 
milletvekilleri arasında tam bir tefrik yapa
bilmek ve sıhhatli ölçüde devamı kontrol ede-
Irlmek üzere, Başkanlık Divanının daha önce 
aldığı karar geçen birleşimde görüşülmüş ve bu 
birleşime tehir edilmesi Yüksek Meclisçe kabul 
edHıniş bulunmakta idi. Başkanlık Divanı konu
yu tekrar incelenmiş ve Meclisin çalışmasiyle çok 
yakın ilgisini gördüğü ve bu konuda almış ol
duğu kararın yerinde mütalâa edilmesini ve 
kararda Meclis çalışmasiylc ilgisi bakımından ıs
rar edilmes'ni öngörmüştür. Bu itibarla tekrar 
Başkanlık Divanı kararını okutup ona göre mü
zakere açacağım. 

KEMAL SARTÎBBAHÎMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ karar okunsun, ondan 
sonra efendim. Birşey okunmadan söz istenmez. 

Kararı okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı 2 . 12 . 1966 
tarihli Cuma günü saat 10.00 da Başkan Ferruh 
Bozbeyli'nin Başkanlığında; Başkanvckili Ahmet 
Bilgin, Nurettin Ok, Divan Kâtibi Fuat Avcı, 
Ali Rıza Çetincr, Bedrettin Karaorkek, Mu
zaffer Şâmîloğlu, İdare Âmiri Muslih Gören-
taş, İzzet Oktay ve Celâl Sungur hazır olduk
ları halde toplanmış ve : 

1. Genel 'Kurul toplantılarını saat 14,30 da 
başlatarak, her toplantının başında sayın üye
lerin isimleri okunmak ve ismi okunan üyenin 
bizzat buradayım dediğini tesbit etmek sure
tiyle yoklama yapılması, 
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2. Yoklama işleminin sona erdiği Başkan 
tarafından ifade edildikten sonra, toplantıya ka
tılanların namevcut addedilmesi, 

3. Birinci yoklamada veya mütaakiben ya
pılacak açık oylamalardan lıcr hangi birinde 
mevcudolmıyan üyelerin namevcut addedilmesi, 

4. Yukardaki esaslara göre üç birleşim üst 
üste Genel Kurul toplantılarında nâmevcudoîan 
üyelerin üçüncü birleşimi takibeden on gün 
içerisinde mucip sebepleriyle birlikte devamsız
lıklarına ait mazeretlerini bir tezkere ile ken
diliklerinden Başkanlığa bildirmeleri, 

5. Devamsızlığı sabit olan üyelerden; 
a) Yukardaki madde içerisinde belirtilen 

süre içerisinde mazeretini bildirmiycnlerin, 
b) Gösterdikleri mazeretleri muhik görül-

miyenlcrin izinsiz addedilmesi. 
G. İzinsiz addedilenlerin adlarının Resmî 

gazetede ilân edilmesi, bu ilânı takibeden on gün 
içinde yapılan muameleye karşı şikâyette bu-
lunmıyanlarla vâki şikâyeti muhik görülmiyen-
lerin izinsiz geçirmiş oldukları günlere isabet 
edecek miktardaki ödeneklerinin kesilmesi, vâki 
şikâyetleri muhik görünenlerden her hangi bir 
kesintinin yapılmaması, 

7. İşbu kararm Genel Kurulun tasvibine 
iktirandan sonra bastırılarak sayın milletvekil
lerine dağıtılması hususlarını 178 numaralı 
karar olarak kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Kararın leh ve aleyhinde ikişer 
arkadaşa söz vereceğim. 

Sayın Sarıibrahimoğlu aleyhinde söz istiyor
lar.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — C. H. P. 
Grupu adına aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca, C. II. P. 
Grupu adına önergenin aleyhinde. 

O. II. P. G1111PIT ADINA COŞKUN KIPvCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık 
Divanının alınış olduğu Meclise devama ve onun 
müeyyidelerine mütaalük 2 Aralık 19GG tarih ve 
178 sayılı Kararı, grııpumuz yönetim kurulu 
önemle incelemiştir. Hemen şunu tebarüz ettire
lim ki; ikinci toplantı yılının başından itibaren 
Millet Meclisi Genel Kurulu sadece bir defa top
lanamamak durumunda kalmıştır. Bunun sebebi 
de; bunu bir tenkid olarak ileri sürmüyorum, 
tabiî-bir hâl olarak karşılıyorum İktidar Partisi
nin Genel Kongresinde esasen Siyasi partiler Ka-

I mimi gereğince bu genel kongrenin tabiî üyesi 
olan milletvekillerinin bulunması halinden doğ
muştur. Bunun dışında Meclisimiz devamlı su
rette toplanmıştır ve başta İktidar Grupu ile 
Anamuhalcfct Partisi Grupunun müştereken 
aynı konu üzerinde vermiş oldukları, petrol mev
zuuna dair araştırma önergeleri, Doğu'daki dep
reme dair araştırma önergesinin görüşülmesi ve 
bir karara bağlanması gibi son derecede önemli 
mevzularla bu Meclis iştigal edebilmiştir. Bundan 
böyle özellikle oğer gruplar kendi üyelerinin 
Meclise devam etmeleri üzerinde hassas davran
maya devam ederlerse, Meclisimizin nisap bula
mamak yüzünden toplanamaması tehlikesi yakın 
bir görünürde söz konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilleri, hukuk 
kurulları ile tesbit edilmiş olan görevlilerinin dı
şında demokratik rejimde bir başka temel görevi 
daha yerine getirirler. O da idare edenlerle ida
re edilenler arasındaki irtibatın sağlanmasıdır. Bu 
irtibatın sağlanması ve milletvekillerinin halkla, 
kendi partilerinin teşkilâtı ile temas etmeleri 
ihtiyacı, iktidarda olsun muhalefette olsun, bütün 

I gruplar için aynı derecede mevcuttur. Bu du-
I ramda eğer gruplar, Meclisin toplantı günlerin

de çalışabilmesi için gerekli nisap bulunması hu
susunda hassas olmaya devam ederlerse hem 
Meclisin gereği gibi çalıştırılmasının, hem de 
milletvekillerinin halk ile ve parti teşkilâtı ile 
temas fonksiyonunun birbiri ile mükemmel su
rette bağdaştırılabileceği inancındayız. Bu se
bepledir ki Grııpumuz, Başkanlık Divanının, 
şüphesiz en iyi niyetlerle ittihaz etmiş olduğu, 
bu kararını biraz fazla sert ve katı bulmakta
dır. 

Halen İçtüzüğümüzün 81 nci maddesinde 
yoklamaların nasıl yapılacağına dair hükümler 
mevcuttur. Yoklamaların bu şekilde yapılması 
için hiçbir mâni yoktur. Başkanlık Makamını 
işgal eden Muhterem Başkan, veya Başkanveki-
li nisabın mevcudiyeti üzerinde tereddüdettiği 
anda yoklama yapabileceği gibi, bilâhara daima 
yoklama talebetmek imkânı mevcuttur. Bu kai
denin ayrıca bir Meclis kararı ile muayyen bir 
şık üzerinden bağlanmasını şimdiki halde uy
gun görememekteyiz. 

Kararın ikinci maddesinde: «Yoklama işle
minin sona erdiği Başkan tarafından ifade edil-

J dikten sonra, toplantıya katılanların namevcut 
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addedilmesi» ne dair bir esas yer alıyor. Bu da 
hayli sert bir kaidedir. Yoklama işleminin so
na ermesinden sonra milletvekilleri bazan ko
misyonlarda görevli oldukları için, bazan grup
larında görevli oldukları için biraz daha geç 
Meclise iltihak etmiş olabilirler. Kaldı ki, bu 
madde, yoklama sona erdikten sonra toplantıya 
iltihak şıkkını derpiş ettiğine göre, birleşim, 
zaten nisabın mevcudiyeti tesbit olunmak sure
tiyle açılmış durumda olduğu bir şıktan bahset
mektedir. Birleşim esasen kâfi nisap bulundu
ğu için açılmış olduktan sonra, daha sonra bir
leşime iltihak eden milletvekillerini tecziye et
mek için bir sebebolmasa gerektir. 

Üçüncü madde yine hayli sert bir maddedir. 
Diyor ki; «Birinci yoklamada veya mütaakıbcn 
yapılacak açık oylamalardan her hangi birinde 
mevcudolmıyan üyelerin namevcut addedilmesi.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada sık sık şu 
şekilde oylamalar yapıldığını görürüz; aktarma 
kanunları gelir, beynelmilel muahedeler gelir, 
7 - 8 tane kupa stenografların önüne dizilir. Bazan 
her hangi bir arkadaşımızın, sekiz tane kupa 
dizilmişsc, bunların yedisine oy kullandığı, bir 
tanesine oy kullanmayı zühulen ihmal ettiği 
mümkündür. Yoklamada bulunmuş, yedi tane
sinde açık oy kullanmış, bir tanesinde kullan
mamış bir arkadaşımız bu yüzden namevcut ad
dedilecektir ki, bu hakikaten bir hayli sert bir 
hüküm olsa gerektir. 

Denilebilir ki, bil âhara mazeret bildirme 
prosedürü ile bu mesele halledilebilir. Takat 
böyle bir mesele için dahi yazışmalar, mazereti 
bildirmek ve belirtmek için yazışmalar usulü
nü açmak, hiç değilse şimdiki halde yine de bi
raz gereksiz gibi görünüyor. 

Şimdiki halde tatbik edilen usul esasen; Ge
nel Kurulun belli bir birleşimindeki yoklamala
rın ve açık oylamaların hiçbirinde mevcudolmı
yan üyelerin yok farz edilmesi, yok addedilmesi 
şeklindedir. Bu usulün devam etmesinde fay
da vardır. Yoklama yapılmış, belki de bir yok
lama daha yapılmış, bir veya birkaç açık oyla
ma yapılmış, bir milletvekili bunların hiçbirisin
de bulunmamış, evet o milletvekilini şimdi yap
mış olduğumuz gibi, yok sayalım. Fakat yok
lamaların ve açık oylamaların büyük ekseriye
tinde bulunup da bir tanesinde bulunmayı ih
mal etmiş, belki de zühulen bu işi yapmış olan 

bir milletvekilini tecziye etmek için bir sebep 
görememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, esasen grupumuzım 
kanaati odur ki, Meclisi çalıştırmak için konul
ması bahis mevzuu olan kaideler hiçbir zaman 
tahminî ve tasavvuru mümkün bütün şıkları tah
min ve tasavvur etmeye çalışarak ortaya bâzı 
sert ve katı kaideler koymak suretiyle olmaz. 
"Mıecılisi ıçalıştırımak. karşılıklı iyi niyet ve 'güve
nin yerleşmsi ile olur. Biraz' evvel belirttiğim 
'gibi eğer ıgruplıar, ıhem Meclisin nisap bularak 
devamlı surette çalışması zaruretini, hem de 
milletveldllerinin parti teşkilâtı ve halk ile te
mas görevini birbiri ile bağdaştırıaibilecek (bir 
hassasiyet içinde 'olurlarsa böyle bir konu ile 
karşılaşmayız ve bu konularda bize bazan (hay
li haksız şekilde, bazan hakikaten parlömanter 
rejimin mahiyeti unutularak yapılan tenkitlere 
de hak kazanmamanın yolunu bulmuş oluruz Say
gılarımla. (C. H. P. .sunalarından alkışlar) 

BAŞKAN — ISayın Yalçın, Adalet Partisi 
Grupu adıma, aleyhte. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AY
DIN YALÇIN (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlar; Riyaset Divanımın sunuşun
da teklif edilen Meclisin devam usulüne dair 
bizim ıgörüşümüz şu şekilde özetlenebilir. 
C. II. P. sözcüsünün de işaret ettiği ve kendile
riyle müştereken verdiğimiz önergede de teklif 
ettiğimiz gibi, '81 nci madde 'gereğince Mecli
sin toplantıya devam etmesi taraftarıyız. Riya
set Divanının bu sunuşumda işaret ettiği husus
ları tahrik eden 'sebepleri anlıyoruz. Yalnız, 
mütalâamız şudur ki, teklif edilen hususlar bi
ze en «on başvurulacak ıbir çare gibi görünmek
tedir. Bu safhada hu derece ileri ve bu derece 
rijit usulün derhal yürürlüğe konmasında bir za
ruret hissetmiyoruz. 

Kaldı ki, ikinci dönemin başından bu yana 
Meclis çalışmalarında devamsızlıktan ötürü bir 
aksama bahis koınusu 'olamamıştır. Muhterem 
C. H. P. sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bir de
fa nisap 'bulunmadığından 'dolayı toplantı ya
pılamamıştır. Onun da sebebi, A. P. rain kongre
sine tesadüf etmesidir. Bizim, Meclisin çalışması 
meselesinde asıl ihtiyacını şiddetle duyduğumuz 
husus başkadır. Bu hususta yine partiler-
arası yapılmış bulunan toplantıda müştereken 
tesbit ettiğimiz yeni ıbir çalışma programını 
teklif etmekteyiz. Bu, aslında devamı da teşvik 
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:edecek ve Millet Meclisinin çalışmasının ve zama
nının değerlendirilmesinin daha rasyonel esaslar 
üzerinden yürütülmesine imkân verecektir. Biz bu 
derece ileni ve ibu derece rijıit ibir devam usu
lünü tesibite başvurimadan evvel, ıbâzı (alternatif 
yollar mevcut bulunduğuna kaaniiz. Bunlar 
arasımda ıbıilıhassa .gruplara düşen ıbâzı sorumlu
luklar mevcuttur. Nitekim Adalet Partisi ıgru-
pu bunu 'zıanıan saman yapmaktadır. Ve arka
daşların devam durumunu, ıbilihassa önemli gör
düğümüz meselelerde 'bu usule ışık sık müracaat 
etmekteyiz ve Ibuna devam edilecektir. Öbür ta
raftan, şimdiye kadar yapılmış olan toplantılar
da ıbâzı açık oylamalarda nisabın tam teşekkül 
edemediği müşahede edilmiştir. Bunun da ça
resinin bilhassa arkadaşların Mecliste kesif ola
rak ıbulundukları .devreler içinde ıbu oylamalara 
ıgeçilmesini ç,ok daha isajbotli olacağı kanaatin
deyiz. 

Hülâsa, 'biz evvelâ düzenli İbir şekilde çalış
ıma programı tesbit ederek ve arkadaşlarımı
zın kontrolünü daha gönüllü esaslara, daha centil
mence esaslara dayanarak yapmak suretiyle 
evvelâ (alternatif yolların denenmesi ve ancak 
bunlar da kâfi gelmediği takdirde daha rijıit 
usullere başvurmanın yeninde olacağı kanaatin
deyiz, hepinize teşekkür edenim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın ıSalih Yıldız lehte konuş
maktan vazgeç mistir. 

.Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, (Başkanlık Di
vanı kanarının lehinde, ibuyurunuz. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Divanı kararı
nın aleyhinde konuşan grup sözcüleri de, Baş
kanlık Divanının bu kararının iyi niyetle ve 
Mecliste muntazam bir çalışma nizamının tesis 
edilmesi .maksadına matuf bir teklif olarak ge
tirildiğinde ittifak etmişlerdir. Biz de bu ka
naatteyiz, Başkanlık Divanının kararlarını 
(grupları adına aleyhinde konuşan, arkadaşları
mız muhtelif yönlerden eleştirmişlerdir. Bu 
devrede ibir defa toplanılmamak durumu 'bahis 
[mevzuu olmuş; o da btir kongre sebebiyle vu-
kuibulmuş. Şimdilik 'böyle aktüel, zaruri, üze
rinde ısrarla eğilinecek ibir mevzu da olmadığı 
için, bu 'kanarın (gctiririlmemesi lâzım.geldiğini, 
ileride devamsızlık ibir problem haline gelirse, 
o zaman h'öyle ibir kanarın üzeninde düşünüle
bileceğini ifade buyuruyor, arkadaşlarımız. Dik
kat edilirse kararın .böyle ibir maksadı yoktur. 

Bu kanar devam eden milletvekilleriyle, devam 
etmiyen, hiç Parlâmentonun semtine uğramı-
yan, devam ediyor .gözüken ımilletvekiılleri ara
sındaki farkı tesıbit etmekten ibarettir. iSadece 
yoklama yapılacaktır, deniyor, saat 14,30 da top
lanılacak ve yoklama yapılacak. Bu yoklamada, 
seçilip de bu Mecliste teşrii vazifesini yapmakla 
mükellef bulunan milletvekillerinden hangileri
nin devam ettiği, ihainıgilerimin vazifede ihmal 
ve tekâsül gösterdiğini tesıbit ve tâyin için böy
le 'bir yoklama usulüne iltifat etmek icabeder. 

İlk nazarda kandırıcı ıbcyanda -bulundu bâzı 
arkadaşlarımız. Haddizatında ıbunların da doğ
ru olduğundan ben şüpheliyim. Deniliyor ki : 
«Milletvekili ıgelmiş, yoklamada bulunmuştur 
da, ıbunaya dizilen kutulardan 'bir tanesine rey 
atmayı ihmal etmiş veya maksatlı olarak rey 
vermemişse bu takdimde, o ıgünkü içtimada bu
lunduğu halde, yok farz edilecektir. Haddiza
tında o günkü içtimada ıbulunup ibulunmaması 
şüpheli dunuma düşüyor, Başkanlık Divanı ka
narına göne. On ıgün içinde, niçin rey kullanma
dığını, Başkanlık Divanına bildirelbilccektir. Bil
dirmediği takdirde, kendisine kararda gösteri
len hükümlerden 'birisi uygulanırsa, 10 'gün içe
risinde 'buna şikâyette itirazda ıbulunabilecek
tir. Muhik 'görülen şikâyetler, muhik ıgönülen 
itirazlar daima nazarı dikkate alınabilecektir. 
Sayın Kırca arkadaşımız «Komisyonda buluna
bilir, grup toplantısı tamamlanmadığı için o an
da bulummıyabilir veyahut sair ibir Meclis ça
lışması sebebiyle Heyeti Umumiyele bulunmı-
yabilir» buyurdular, ama bu sözün de kandırı
cı bir tarafı yoktur. Bu durumda olanın hem 
an için Başkanlığa durumunu ibeyan etmesi ve 
Başkanlıkça da hu 'mazeretlerin muhik kabul 
edilmesi aşikârdır, dcrkârdır. Bunda bir rijit-
lik de yoktur. Çok katı, çok ırijit hir hüküm di
yebilmek için, katılığı açıkça ıbelirtmek lâzım
dır. Arkadaşlarımız katılığı belirtecek her 
hangi ibir heyanda (bulunamamışlardır. 

Milletvekillerinin 'grup çalışmaları, siyasi 
çalışmaları, teşkilât çalışmaları, vatandaşla ir
tibat kurmaları, Ibunların hepsi foir nrühik ma
zeret olanak tevsik edildiği takdirde kabul .edi
lebilir. Nihayet mazeret ibeyan edilen heyet de, 
Heyeti Oclilenizin seçtiği İbir heyettir, bir top
luluktur. Bu topluluğun, mâkul olama gayri-
mâkul demesi, mâkul olan itirazları, mazeret-
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leri ıgayrimâkul telâkki etmesi için 'hiçbir se
bep yoktur. Bu heyete kargı öyle bir şüphe taşı
mak da, şimdiye kadarki davranışlarını nazarı 
itibara .alırsak, doğru olmıyacaktır. 

iler hal ve kârda, milletvekillerinin vazife
lerine titizlikle devam edip etmedikleri, teşrii 
vazifelerini yapıp yapmadıkları, teşrii vazifele
rini yapmakta bir ihmal, (bir tekâsül -gösterip 
göstermedikleri hususunun tescili için, ayrıca 
geçen sene ilci - üç ay devamlı olarak şahidol-
duğıımuz opstrüksiyonlarla Meclisi 'çalışamaz 
hale getirebilmenin önleyici bir tedbirini bu-
ıgünden almak için, bu kararın behemehal ka
bul edilmesi lâzımgcldiği kanaatindeyim. Bu 
şekliyle reylerinizi kullanmanızı istirham ede
rim. Hürmetlerimi e. 

(BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlarım, divan 
kararının iki kişi aleyhinde, bir kişi de lehinde 
konuştu. Bagka lehinde söz is biyen? Yok. Şim
di Başkanlık Divanı kararının bâ,zı maddeleri
nin değişikliklere tabi tutulması hususunda 
•önergeler vardır. Müsaade ederseniz, evvelâ bu 
değişiklik önergelerini okutacağım, onu oylıya-
cağım, daha sonra Başkanlık Divanı kararını 
oyunuza sunacağım. 

Başkanlık Divanı kararının birinci maddesi
nin değiştirilmesini istiyen bir önerge rvardır, 
onu 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Millet Moclisıi Başkanlık Divanının 2 Ara

lık 1966 tarihli ve 178 sayılı Kararının 1 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«1. — Genel Kurul toplantılarında yokla
ma işlemleri İçtüzüğün 81 nci maddesi uyarın
ca yapılacaktır.» 

A. P. Grup Başkanvekili O. H. P. Grupu adına 
İstanbul İstanbul 

Aydın Yalçın 'Coşkun Kırca 

Y. T. P. Grupu adına 
Kars 

Oongiz Ekinci 

'BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
(«Anlamadık» sesleri) Başkanlık Divanının de
mincek okutmuş 'olduğum kararındaki birinci 
maddenin bu şekilde değiştirilmesini istiyor, 
önerge. 

Kabul etmiyenlor... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir Başkanlık Divanının, daha 'evvel 
almış olduğu lurarm birinci maddesi, şimdi ka
bul edilen şekllyıc değişecektir. 

Baakanlık Divalı kararının ikinci maddesi
nin kaldırılmasını (bt-iyen bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2 Ara

lık 1966 tarihli ve 178 sayılı Kararırım 2 nci 
maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu Başkanvekili C. H. P. Grupu adına 
İstanbul İstanbul 

Aydın Yalçın Coşkun Kırca 

Y. T. P. Grupu adına 
Kars 

Cengiz Ekinci 
BAŞKAN — Bu önergeyi Yüksek Meclisin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmlyenlcr... 
İkinci maddenin kaldırılması kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı kanarının üçüncü madde
sinin değiştirilmesini istiyen bir önerge vardır, 
onu okutuyorum. 

Milıl e t Meclisi Yüksek Başkanlığına 
•Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2 Ara

lık 1966 tarihli ve 178 sayılı Kararının 3 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 3. — Genel Kurulun belli bir Bir
leşiminde yoklamaların ve açık oylamaların hiç
birinde mcvcudolmıyan üyelerin yok sayılma
sı.» 

A. P. Grupu Başkanvekili C. II. P. G rupu adına 
İstanbul İstanbul 

Aydın Yalçın Coşkun Kırca 

Y. T. P. Grupu adına 
Kars 

Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüksek 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. (M. P. sıraların
dan «İçtüzüğü oy Ilıyorsunuz» sesleri, A. P. sı
ralarından «bütün bunlar İçtüzükte» mevcut
tur, İçtüzük değişikliği mi var» sesleri) 

Efendim, Başkanlık Divanı kararını de
ğiştirecek mahiyette 'bulunduğu cihetle bu şe
kilde oyladık. 
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Başkanlık 'Divanı kararını değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. «(Başkanlık Dîvanı ka
rarı kalmadı» sesleri) Kaldı veya kalmadı, 'bu 
ibir formalitenin ikmalidir. Binaenaleyh şimdi 
kabul, edilen esaslar Yüce Meclisin oyuna su
nulacaktır. İçtüzüğün emrettiği oylama şekli 
•budur. Başkanlık Divanının kararını bu deği
şik şekliyle 'oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Başkanlık 
Divanı kararı bu değişik şekliyle kabul edil
miştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Reis 
Bey reyler sayılmadı. 

BAŞKAN — Sayıldı efendim. (Gürültüler) 
Bir dakika arkadaşlar, rica ederim, Meclis

te yapıılan «oylamaya itirazın da bir şekli var
dır. O şekli tahakkuk ettirin, yeniden oylamaya 
tabi tutayım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İtiraz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Beyefendi, Katıâlinizin İçtüzük 
maddelerini *çok iyi ıbilmesi 'gerekir. Yapılan 
oylamaya itiraz vukuunda, ıbunun usulü İçtü
zükte musarrıahtır. Başkan, her 'oylamada mut
laka oyları teker teker ısaymak mecburiyetinde 
değildir. Göz 'görüşüyle kendimizce bir kanaat 
elde ettik. 'Şayet beş larkadaş ayağa kalkıp 
«yeniden oylama istiyoruz» derseniz, bu usulü
ne uygun ibir harekettir, yeniden oylama yapa
rız. Başkanlık Divanı kararı bu şekliyle kaıbul 
edilmiştir. (Gürültüler) 

4. — Parti gruplarının Millet Meclisi top
lantıları ile ilgili önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade buyurursanız şimdi, bunu takiben yine 
Millet Meclisi çalışmalarının yeni baştan düzen
lenmesi ve İçtüzükte musarrah toplantı günle
rinin dışında ayrıca bir gün çalışmasını tazam-
mun eden bir önerge mevcuttur. 

Müsaade ederseniz bu önergeyi de okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde yer alan birçok 

kanun tasarı ve teklifleri ile, Meclis araştırması, 
genel görüşme ve sözlü, soruların görüşülmesine 
imkân sağlamak maksadiyle, önümüzdeki Pazar
tesi gününden başlamak üzere : 

1. Mület Meclisi toplantüarımn Pazartesi, 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 
15,00 - 19,00 arasında yapılmasının, 

2. Çarşamba günlerinin varsa Meclis araş
tırması, genel görüşme ve sözlü sorulara bu sıra 
dâhilinde tahsis edilmesinin, 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmesini tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
İstanbul ^ Çorum 

Aydın Yalçın Hilmi İncesulu 
C. K. M. P. Topluluğu adına T. 1. P. Grupu adına 

Kastamonu Diyarbakır 
1. Hakkı Yılanlıoğlu Tarık Ziya Ekinci 

Y. T. P. Grupu adına 
Kars 

Cengiz Ekinci 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz, bu
yurunuz, Sayın Erdemir. 

Bir dakika Sayın Erdemir. Muhterem arka
daşlarım, verilmiş bulunan bu önerge ile ilgili 
olduğunu tahmin ettiğim bâzı saat değişiklikle
rini mutazammm talepler vardır. Müsaade eder
seniz lehinde ve aleyhinde ikişer arkadaşımıza 
söz verdikten sonra, bu değişiklik önergelerini 
okutacağım ve ona göre oya tabi tutacağım. Sa
yın Nazmi özoğul, Zeki Efeoğlu, Sayın Şükrü 
Akkan ve Sayın Döşemeci tarafından verilmiş 
bulunan bir önerge, onu takiben Sayın Bilgiç ta
rafından verilmiş bulunan bir Önerge ve yine onu 
takiben Sayın Boz tarafından verilmiş bulunan 
bir önerge, toplantı saatlerinin değişikliğe tabi 
tutulmasını tazammun etmektedir. Sırası geldiği 
zaman bunları, değişiklik Önergeleri mahiyetin
de, okutacağım. 

Buyurun Sayın Erdemir. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Benim de 

önergem olacaktı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz önergenizde 

bu önergeyi oylamadan evvel bunun kaldırılma
sını talebetmiş olmanız münasebetiyle, en aykırı 
teklif olarak oya koyacağım, yanımda efendim. 

Buyurun Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Başkanlık Divanı
nın aldığı karara göre, haftanın üç gününde 
Mecliste normal kanun tasarıları ve kanun tek-
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lifleri görüşülecek, bir gününde de; Perşembe 
günleri de genel görüşme, Meclis araştırması, 
gensoru ve saire gibi, Anayasada süresi ve görüş
me zamanı tâyin edilmiş olan konular görüşüle
cektir. Başkanlık Divanının aldığı karara uygun 
bir tatbikat, bugüne kadar bu Parlâmentoda uy
gulanmamıştır. Şimdiye kadar C. II. P. Grupu 
da, diğer gruplar da, gensoru, Meclislerde görü
şülmesi prosedürüne tabi bulunan genel görüşme 
ve Meclis araştırmaları için aynı usulün takibe-
di'lmesi ve verilişini takibedcn birleşimde görü
şülmesi lâzımgeldiği prensibini burada müdafaa 
etmişlerdir. Bu itibarla, Anayasaya aykırı bulu
nan böyle bir kararın Meclisçe kabul edilmemesi 
lâzımgeldiği kanaatini taşımaktayım. Şimdiye 
kadar içtüzük yapılıp da, içtüzükte bunlar tes-
bit edilmiş değildir. Anayasanın 89 ncu madde
sinde öngörülmüş bulunan gensorunun ne şekilde 
görüşüleceğine dair prosedüre uygun genel gö
rüşme ve Meclis araştırmalarının görüşülme usu
lünün değiştirilmesi için ortada bir sebep de yok
tur. Binaenaleyh, (Haftada bir gün bunlar gö
rüşülecektir.) şeklinde alınacak karar, kanaatim 
odur ki, Anayasaya uygun bulunmayacaktır. Yü
ce Heyetin Anayasaya aykırı düşecek bir karar 
almasına mâni olmak-için oylarınızın aleyhte te
celli etmesini istirham ediyorum. 

Saygıl arımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Grup adına 
vermiş olduğunuz önergenin lehinde, buyurun' 
Sayın Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIECA 
(İstanbul*) — Muhterem, arkadaşlarım, biraz 

evvel okunan önergede, belli bir günde görüşül
mesi hususuna dair karar alınması,istenen konu
lar, sıaldece Meclis araştırması, genel görüşme ve 
(sözlü sorulardır. Bunların içinde gensorular mev
cut değildir. Birinci dönemin başından beri geç
miş emsalin tutanaklardan tetkiki göstermekte
dir ki, henüz Anayasada esasen tanzim edilme
miş olan ve tçtüzıük de şimdiye kadar çıkmadığı 
için, genel görüşme ve Meclis araştırması husu
sunu, bilhassa genel görüşme hususunu bu Mec
lis, karariyle değişik şekillerde tanzim etmiştir. 
Geçen dönemde, genel görüşmelerin belli bir 
(günde bir genel görüşme önergesinin gündeme 
lalınıp alınmamasının görüşülmesi hususunu ka
bul edilmiş olduğu varittir. Geçen toplantı yılı
nın başında, bunun aksine genel görüşme öner

gelerinin gensoru önergeleri gibi mütalâa edile
bileceğine dair bir karar alınmıştır. Objektif ola
rak hulkük açısından açıkça söylemek: lâzımdır ki. 
genel görüşme konusunu Meclis, yeni içtüzük 
çıkıncaya kadar kendi alacağı kararlarla düzen
lemeli yetkisine sahiptir. Bunu inkâr etmek ob
jektif bir davranış olmıyaeaktır. Meclis araştır
ması için ise, Meclisin daha önce, esasen yine 
mevcut bir içtüzük kaidesine dayanarak aldığı bir 
karara göre, Meclis araştırmaları bilmüzakere 
yapılmaktadır. Yani genel görüşmeler ve gen
sorular için tatbik edileğelen sadece teklif sa
hibinin, grupların ve Hükümetin konuştuğu bir 
müzakere şeklinde değil, normal bir müzakereden 
sonra Meclis araştırması yapılması içtüzüğümü
zün emridir. Bunu ayrıca bir Meclis .kararı ile 
de tarsin etmişizdir. 

Falkat yinie içtüzüğümüzde1 Meclis araştır
malarının belli bir günde görüşülmesini engel
leyen bir hükmüm mevcudolmadığını da objektif 
olarak belirtmek gerekir. Bu önergede, gensoru 
ıkomt'nı düzenlemekte değildir. Çünkü, gensoru 
esasen Anayasanın 89 ncu maddesiyle düzenlen-
ımiştir. 

Sayın milletvekilleri, huzurumuza gelen ve 
Meclis çalışmalarını düzenleyen önerge vesile
siyle, grupum adına bâzı hususları Yüce Mec
lise ve muhterem kamu oyuna arz etmek isterim. 

Bir demokraside iktidar ile muhalefet arasın
daki münasebetlerin iki temel prensibe dayan
ması gereklidir, iktidar, Anayasa, kanun ve 
mevzuata uygun olarak hükmetmek ve icraatta 
bulunmak hakkına ve bu maksatla Anayasaya 
uygun kanun yapmak hakkına sahiptir. Muha
lefet, iktidarın bu hakkına saygı beslemelidir. 
Muhalefet de memleket içinde ve YasamaMec-
lislerinde varolma, Anayasa ve hukuk içerisin
de iktidarı tenkit ve murakabe edebilme ve böy
lelikle istikbalin iktidarı olmak için çalışma 
hakkına sahiptir, iktidarın da, muhalefetin bu 
haklarına saygı beslemesi gereklidir. Biribifle-
rinden ayrılması asla mümkün olmıyan bu iki 
temel prensip, demokratik rejimin ve onun mü
esseselerinin, bilhassa Parlâmentonun normal 
çalışabilmesi ve işliyebilmesi için vazgeçilmez 
bir- şarttır. Taraflardan birisi bu temel prensip
lere uygun hareket etmediği zaman, demokra
tik müesseselerin işlemesi normal seyrinden 
ayrılır ve türlü müşkillerle karşılaşılır. 
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Uzun yıllar çeşitli memleketlerde yapılan 
tecrübeler göstermiştir ki, özellikle parlâmen
tolarda uygulanan usul kaidelerinin verimli bir 
çalışmayı sağlıyabilmesi, iktidar ve muhalefet 
arasında, biraz evvel arz ettiğim temel prensip
ler üzerinde karşılıklı anlayışın ve iyi niyetin 
mevcudiyetine bağlıdır. Hiçbir usul kaidesi 
yoktur ki, karşılıklı hüsnüniyet mevcut değilse, 
Parlâmentonun yasama veya denetleme alanla
rında çalışmasını engellemek için, yerine göre 
iktidar veya muhalefet tarafından kullanılma
ya müsaidolmasm. Şu halde Parlâmentonun 
normal çalışmasını sağlamakta temel esas, ön
ceden tahmini asla mümkün olamıyacak türlü 
şıkları öngörmeyi hedef tutan, karışık ve hattâ 
bazen Anayasaya aykırı, hukuk kaideleri sevk 
etmek ve Meclis kararları almak yerine iktidar 
ile muhalefet arasında karşılıklı iyi niyeti ya
ratmak ve devam ettirmektir. 

O halde memleket içinde veya Yasama Mec
lislerinin birinde varolmak hakkı tehdide uğ
rayan ve karşılıklı iyi niyet esasları kendisi 
tarafından asla. ihlâl edilmemiş olan bir ana-
muhalefet partisinin böyle bir tehdit karşısın
da Anayasanın, kanunların, içtüzüklerin ve 
mevzuatın verdiği bütün imkânları bir nefsi 
müdafaa çabası içinde bulunması garipsenme-
melidir. 

Böyle bir durumun yeniden ortaya çıkmaması
nı ve Parlâmentonun normal bir tarzda çalış
masını, C. H. P. Grupu bilhassa arzu etmekte
dir. İktidar ve muhalefet münasebetlerinin, 
özellikle Parlâmentoda normal cereyanını tam 
bir samimiyetle arzularkan, başlıca temennimiz, 
bu karşılıklı iyi niyet esaslarına riayet edilmesi 
olacaktır. 

Sayın milet vekili eri, bu vesile ile şunu be
lirtmek isterim ki, grupumuz gensorular konu
sunda Anayasanın 89 ncu maddesi hakkında 
defalarca tutanaklara geçmiş olan görüşlerini 
aynen muhafaza etmektedir. Meclisimizin çalış
maları düzenlenirken, (gensoru •konusundaki te
mel hukuk kurallarına dokunulmazlığını müşa
hede etmekle meımnunlnk duymaktayız. 

Gensoru konusundaki bütün hukuk kural
ları ve hu. kurallar hakkındaki anlayışımız ta-
mıamiyle saklı kalmak ve iktidar ile muhalefet 
arasındaki münasebetlerde biraz önce temas git
tiğim temel anlayış (karşılıklı iyiniyet içinde mu

hafaza edilmek kaydiyle; kati ve âcil bir mu
rakabe zarureti bir bedahet şeklinde ortaya çık
madıkça, gensoru önergelerinin, gensorunun açı
lıp açılmaması hususunun Perşembe günleri 
müzakere ©dilmesini sağlıyacak şekilde veril
mesi konusunda, 14 Aralık 1966 günü saat 10 
da Sayın Millet Meclisi Başkanının Başkanlığın
da 'toplanmış olan A. P., O. H. P., Y. T. P., ve 
T. î. P. gruplariyle O. K. M. P. .arasında varıl
mış olan mutabakata 'katıldığımızı belirtiyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisin bir yandan yasama yetkisini, 

öte yandan denetleme yetkisini, her ikisine de 
eşilt önem vererek dengeli bir biçimde yerine ge
tirmesi, parlömanter demokratik rejimin yurdu
muzda emin adımlarla, selâmetle ve hızla inki
şafı bakımından zarurettir. Bu zaruretin icap
ları, tekrar edelim ki, muhalefetin, iktidarın 
hükümet etme ve kanun yapma fonksiyonuna 
saygılı olması kadar; iktidarın da, muhalefetin 
memleket içinde ve yasama meclislerinin her 
birinde varlığına, iktidarı tenkid ve murakabe 
etme ve yarının iktidarı elımak için çalışma 
fonksiyonuna saygılı olmasiyle ve ancak 16u su
retle 'karşılanabilecektir. 

Şimdi müzakere edilmdkte olan ve A. P., 
C. H. P., Y. T. P. ve T. I. P. ıgrupları ile C. K. 
M. P. nin imzalarını taşıyan önergenin ve aynı 
gruplar ve parti arasımda verilmiş olan genso
ru önergelerine ilişkin centilmen -Sözünün, ikti
dar ve muhalefet arasında böyle bir karşılıklı 
anlayışı, karşılıklı güven ve iyiniyeıti 'geliştir
mek (bakımından müspet bir adım olduğu inan
cıyla ve 'bu inatncımızm, ilerde de devam ede
bilmesi ve 'kuvvetlenebilmesi için gerekli şart
ların bekasının s ağlanabil e ceği ümidiyle, hepi
nizi grupum adına saygıyla selâmlarımı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimıoğlu zaltıâli-
niz lehte mi, aleyhte mi? 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Aleyhte. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız, buyu
run. Sayın Sarıibrahimıoğlu. 

.AYDIN YALÇIN (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına lehinde konuşacak
sınız. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Evet. 
KPMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, 4 grup liderinin im-
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zasmı havi bir teklifin karşısında olmianın, an
tipatik bir davranış olduğunun 'farkındayım. 
Ne yazık ki, gerçekleri ifade mecburiyeti, fou 
antipatik davranışı, sırtlamayı zaruri kılmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Meclis olarak, 
hattâ umumiyetle millet olarak, kısa yoldan git
meyi ve çabucak netice almayı faydalı görüyo-
ruz, faydalı zannediyoruz. Halbuki kısa yol zor 
yoldur. Kısa yol; uzun emeklerle, göz nuru ve 
almteri dökülerek yapılmış hazırlıklardan ge
çer. Kısa zannettiğimiz yol, palyatif yoldur, as
lında uzun yoldur, verimsiz yoldur. îşte biz bu 
verimsiz yolda ısrar ettiğimiz için, hep yeri
mizde saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir devre geçirmi
şiz, yeni bir Anayasa yapmışız ve bir zaruretin 
ifadesi olarak, tek Meclisli bir düzenin içtüzü
ğünü do -geçici içtüzük olarak kabul etmişiz. 
Ama ismi üzerinde; ıgoçioi içtüzük. Anayasanın 
3 neü maddesinde bunun geçiciliği tescil ve tes-
hit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer kanunlar her 
hangi bir mesele için geçicilik vasfını kabul 
etmiş, yeni ahkâmın tanzimini emretmiş ve 
kesin bir müddet konmamış ise, aklın, mantı
ğın, gerçeklerin ek kısa zamanda yapılmasını 
emrettiği bir zaman içinde yapılması gerektir, 
hükmünü kabul etmek lâzımdır. Beş sene oldu 
1961 den bu yanan. Heyetler teşkil edildi, tü
zükler hazırlandı vesaire, vesaire... Bugüne ka
dar, topyekûn Meclisimizin çalışma nizamını 
tanzim edemedik. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle bir durumda
yız ki biz, kendi evinin nizamını, geçimini, sulh 
ve sükûnunu temin edememiş perişan bir ba
banın, akimin ahkâmını, tâyin etmesine benzi
yoruz. Kendi iç düz enini, kendi çalışmasını, ni
hayet 50 - 100 maddelik bir İçtüzüğünü tanzim 
cdemiyen bir Meclisin, af buyurun, çok büyük 
iddialarda bulunması, biraz da garip olur ka
nısındayım. O halde yapacağımız ilk iş; evvelâ 
Meclisimizin iç anayasasını, hareketlerimizi dü-
zenliyen, uymamız lâzımgelcn kesin prensipleri 
tâyin etmek olmalı idi. Bugüne kadar bunu 
yapmadık kısa yoldan gitmekteyiz, verimsiz 
yolda ısrar etmekteyiz. 

Bu sözlerimle, kimseyi itham etmek iste
mem, hepimiz, bütün milletvekili arkadaşları
mız kusurludur, 

Muhterem arkadaşlarım, bu geçici İçtüzük, 
İçtüzüğün nasıl tadil veya yeni hükümler ih
dası veya ilgası gerektiğini 232 nci maddesiyle, 
Ibirtakım usul ve eşkâle bağlamıştır. Hukukçu 
olan arkadaşlarım iyi bilirler, hukukçu olmı-
yan arkadaşlarımın da vâzıı kanun sıfatiyle 
bilmesi lâzımgelir; usul hükümleri, bütün hü
kümlere takaddüm eder. Usulüne uygun şekilde 
yapılmamış bir muamele batıldır, usulüne uy
gun şekilde tesis, edilmemiş her hangi bir ta
sarruf, bu bir teşriî tasarruf veya şibih teşriî 
tasarruf mahiyeti de taşısa, bâtıldır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bugün gördüğü
müz manzara şu: İçtüzüğün 149 ncu maddesiy
le ve onu takibeden maddeleriyle tanzim edil
miş olan sual 'müessesesini ve yine diğer bir
takım maddelerle tanzim edilmiş bulunan ve 
hattâ kökü Anayasaya dayanan Meclis araştır
malarını, genel görüşmeleri tanzim etmekteyiz. 
Adetâ Anayasa ve İçtüzük hükümlerini 
tefsir, hattâ İçtüzüğün 152 nci mad
desini ilga ve Anayasanın Meclis araş-
tırmalarf ile ilgili, genel görüşmelerle il
gili hükmünü burada tefsir etmekteyiz. Arka
daşlarım, yeni Anayasamız kanunların tefsiri
ni, hele hele Anayasanın tefsirini teşriî meclis
lerden almıştır. Bu bakımdan, bu teklif yerinde 
olmadığı gibi müzakeresi dâhi caiz değildir. 
Bu bir. 

Geçici İçtüzük, tadil, ilga veya yeni hüküm
ler ilâvesi için, biraz evvel söylediğim hükmü 
sevk etmiştir. Bu hükme aykırı olan yani İç
tüzüğün tanzim ettiği sual müessesesini ve 
nasıl görüşüleceğine dair eşkalini tadil .veya 
yeni hükümler ihdası mânasını taşıması bakı
mından da yine burada görüşülmesi caiz değil
dir. Ancak İçtüzük tadili, İçtüzük maddeleri
nin ilgası veya yeni hükümler ihdası mahiye
tinde bir teklifle gelinir, İçtüzükte belli olan 
esaslar dairesinde, Anayasa Komisyonunda ve 
Yüce Meclisinizde görüşülür, esasa bağlanır, 
ondan sonra ıttıbaı zaruri ve meşru birer ta
sarruf olur. 

Bakın arkadaşlar, İçtüzüğün 152 nci madde
si sorular hakkında ne diyor: 

«Suale tahriri cevap istenmiş ise, gelecek 
cevap, sualle birlikte, aynen zahit ceridesinin 
sonuna derecdilir. 

Suale şifahi cevap istenmiş ise, Riyaset tez-

- 6 1 8 -



M. Meclisi B : 19 

keresinin vusulünden nihayet iki inikat sonra, 
vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir. 

Beis, cevaptan evvel suali kâtiplerden biri
ne okutur.» 

Demek ki, arkadaşlarım, iki in'ikad sonra 
cevap vermek 'zorundadır. Halbuki biz muay
yen bir güne hasrediyoruz. Belıki Paızartesi 
günü verilmesi zaruridir İçtüzük icabı. Belki 
Perşembe günü verebilir, belki Cumaya. Bu 
mümkündür. O halde neden bunu 'tahdidede-
lim? Neden İçtüzüğün bu a erk hükmünü sarih, 
kesin emrini tadil ve ilga edelim? Zaten hak
kımız yoktur. İlgaya salâhiyetimiz yoktur. Bu 
ilga zaten muteber ve nıor'i olmaz. Öyle zan 
ve tahmin ederim ki, saygı değer liderlerin bu 
teklifini, Yüce Meclisiniz onaylasa dahi, Anaya
sa, kanunlar ve .şu İçtüzük hükümleri gere
ğince idare [sorumluluğunu ta'şımakta olan Di
van ve onun saygı değer başkanları uygula
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclislere devanı, 
Meclislerde müzaikerelerin olumlu şdkilde cere
yanı, iktidar, muhalefet münasebetlerinin arzu 
edilen sempatik hava içerisinde geçmesi, bu 
Meclis içindeki müzakere kurallarına ve Mil
letvekillerinin Anayasa tarafından kendilerine 
tâyin edilmiş olan haklara saygılı olmakla 
mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlar... 
BAıŞKAN — Sayın Sarıiıbratlıkruoğln, bir 

dakikanız kaldı. 
KEMAL SABIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Öyle mi efendim ? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
KEMAL SABIİBllAIÜMOĞIiU (Devamla) 

— Muhterem ankadaşlar şayet Anayasanın 
tâyin ettiği, kabul ettiği söz hakkını mebuslar
dan esirgemez, kısıtlamaz, mebusları sadece bi
rer tasd'ik edici, kabul veya reddedici insan
lar, parma'k kaldırıcı insanlar olmaktan çıka
rırsak Meclisi, evvelâ mebuslar nazarında se
vimli hale getirirsek., ondan sonra işlerin tan
zimi çok daha kolaylaşır. Bu da ancak gerek 
Divan, gerek parti ileri gelenleri ve liderleri, 
gerekse grup idarecileri tarafından Anayasa
nın, kanunların ve İçtüzüklerin mcibuslara ta
tildi ğı haklara, son noktasına kadar, saygılı 
olmakla mümkün olur. Bugüne kadar maale
sef bu olmamıştır, olamamıştır. Bu yüzden de 
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mebus arkadaşlar, maalesef istekle görevlerini 
yapabilme durumunda olamamışlardır. 

Sayın liderlerimizden mütrjkümc bu tek
lifi geri almalarını, süratle bir İçtüzük teklifi
ni getirip, müzakerelerden geçirip, olumlu şe
kilde MoclJsin devam ve sair hak ve vazife
lerini tanzim etmelerini istirham ederim. Saygı
larımı sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde A. P. Gru-
pu adına, Sayın Aydın Yalçın, buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 14 Aralık günü Sayın Meclis Başka
nının riyasetinde, parti!erarası temsilcilerin ve 
grup yöneticilerinin iştirakiyle yapılmış olan 
toplantıda alınmış kararı, C.ILP. grupu adına 
izah eden arkadaşımızın mütalâalarına katı
lırım. Şunu bilhassa memnuniyetle belirtmek 
istiyorum iki, Anamuhalceft partisinin, iktida
rı yürütme sorumluluğunu yüklenmiş bir ikti
dara bir hükümete, herşeyden evvel .mıi'lıtacol-
cluğu 'kanunları çıkarma hakkının tabiî bir 
'hak olduğunu teslim ederek, kaimi edilen ye
ni çalışma tarzı içinde bu ihtiyaca cevap vere
cek bir programın düzenlenişinin izahına es-
Ibaıbı nıuciıbesinc, gerekçesine katılmakta ve bu
nu büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. 
Geçen senenin olağanüstü şartları yüzünden 
gensoru'nun, iktidarı denetleme organı, ikti
darı denetleme vasıtası şeklinde olan mutad 
fonksiyonu dışında kullanılışının izah tarzı, 
•arkadaşımızın bu yıl için söylediği gibi; Par-
tilerarası geçirilmiş olan tecrübelerin ışığında 
Meclisi daha rasyonel bir şekilde çalıştırma
nın zaruretinin bütün partiler tarafından kaıbul 
edilmiş olması, itakl'katen Parlâmentonun ge
leceği, Parlâmentonun itibarı ve Parlâmento -
dan beklenen vazifelerin tam mânasiyle yeri
ne getirilmesi bakımından çok ümitli bir işa
rettir. Bu işaretleri büyük bir memnuniyetle 
karşıladığımızı grup adına beyan etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar; hepimizin bildiği gibi, 
Parlâmentonun çeşitli fonksiyonları vardır. De
netleme, bunlardan bir tanesidir. Denetleme 
olabilmesi için icra olması lâzımdır. İcra ola
bilmesi için de kanunların çıkarılması ve Hü
kümetin lüzumlu gördüğü, muhtaç bulunduğu 
hususlarda Meclisten kanunların çıkarılması 
zarureti vardır. Binaenaleyh mahdut zamanı-
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mızı bu Yüce müesseseyi verimli bir şekilde 
çalıştırabilmek için, taymlamak ve muayyen 
maksatlara tahsis etmek mecburiyeti mevcut
tur . Biz sureti katîyede Anayasanın veyahut 
da aklıselimin muhtelif rakip ihtiyaçlar mev
cut üken, yalnız bir iht iyacın öne alınacağı ve 
diğerinin akıbeti ne olursa olsun, kendi haline 
bırakılacağı şeklinde sorumsuz bir t u tuma bu 
Meclisin hiçbir surette giremiyceoğinc kaaniiz. 
Bu sebepledir ki, Çarşamba gününün Meclis 
araştırması, genel görüşme ve sözlü sorulara 
ve diğer üç günün kanunlar ın müzakeresine 
tahsisi, önemli gördükleri meselelerde, hayal i 
meselelerde gensoru önergeleri getirildiği 
takdirde bunun da Perşembe günü görüşüle
ceği şeklinde, yapılmış bulunan parti lerarası 
anlaşmaya, bu müesseseye hürmet zaruretin
den ve mülâhazalar ından doğan bu iyi zihni
yete Adalet Par t is i ( I rupu adına memnuniye
timizi beyan etmek isteriz. Bu şekilde çalışıl
dığı takdirde Hükümet in ilk adımda Meclis
ten geçiri] ITI esini arzuladığı 20 - 30 kanunu gö
rüşmek ve bu kanunlar ın görüşülmesi esnasın
da da muhalefete mensup muhterem arkadaş
larımızın kendi par t i ler inin görüşlerini akset
tirmek, imkân nisbetinde kanunlara dereet-
tirmek ve nihayet efkârı umumiyeyi kendi 
görüşleri istikametinde daima uyanık bulun
durmak imkânlarına bol bol sahibolacaklarına 
kaaniiz. 

Binaenaleh, sırf bu Yüce Meclisin rasvo-
nel bir şekilde, verimli bir şekilde Türk Mil
letinin ihtiyaçlarını ikt idarı denetleme ve ik
t idar ın arzu ettiği istikamette kanunları bu 
Mecliste görüştürme imkânlarını karşılı vahi-
lecek bir çalışma düzenine ancak bu şekilde 
girebileceğine A.P. Grupu olarak kaani bulun
maktayız ve arkadaşlarımızın gösterdikleri an
layış karşısında da kendilerine Adalet Part isi 
(Trupu adına teşekkürlerimizi arz ederiz efen
dim. 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlarını, part i 
g rupu başkanlarının müştereken hazırlamış ol
dukları, Meclisin çalışma gün ve saatlerine iliş
kin önergenin lehinde ve aleyhinde ikişer ar
kada ş konuşmuş 1 mi u nn ı aktad ir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, verilmiş bulunan 
önergeleri önce okutacağım, daha sonra iliş
kin olarak verilmiş bulunan bâzı değişildik 

.önergeleri vardır , onları teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım ve en sonra da müşterek 
imzayı muhtevi önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Değişik öner
gemi izah etmek üzere söz istiyorum. 

B A Ş K A N — Yalnız izah yönünden kısa ol
mak kaydiylc vereceğim. 

Şimdi müsaade ederseniz önergeleri okutuyo
rum, efendim. 

(Bâzı par t i gruplar ı adına verilen önerge 
tekrar okundu.) 

B A Ş K A N — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okutulmuş bulunan, bu önergeye en aykırı görü
len değişiklik önergesi Sayın Reşat Özarda, tara
fından verilmiş bulunan önergedir. 

Say in Reşat Özarda, Riyasette üç önergeniz 
mevcut bulunmakladır . Bunla rdan birisinde : 
«Gündemin değişi irilmesinde İçtüzüğün 78 nci 
maddesine muhalif olarak alınmış olan karar ın 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim..» diyorsunuz. 

Bir d(ğeıinde, «İçtüzüğün 78 nci maddesinin 
yürür lüğe konmasını ve gündemin Millet Mecli
si ta.rafından tesbit edilmesini, buna, muhali'* 
olan karar lar ın hükümsüz; sayılmasını arz ve tel;-
lil" ederim.» diyorsunuz, önergelerinizin bu iki
si aynı mahiyette, bu iki önergenizi birleştiriyo-
Illlll. 

Bir diğeri ise, ayrı bir teklifi mutazammın 
bulunmaktadır . 

Müsaade buyurursanız evvelemirde ikisini 
birleştirerek onu okutacağım. Sayın Özarda, ve
rilmiş bulunan, bu değişiklik önergesinin tümünün 
kabul, edilmemesini ve bu hususta alınacak kara
rın. kaldırılmış olmasını istiyorsunuz, değil mi 
efendim? 

R E Ş A T ÖZARDA (Aydın) — 78 nci madde
ye göre her toplantı gününde gerek Hükümetçe 
ve gerek milletvekillerince bir takr i r verilir ve 
bir kanun öne alınarak görüşülsün denir. Meclis 
karar verirse öne alınarak o kanun görüşülür. 
Meclis kendi gündemine hâkim olamıyor. Bu tek
lifle, .İçtüzüğün 78 nci maddesine muhalif olarak 
alınan karar lar ın kaldırılması ve Meclisin kendi 
gündemini kendisinin tâyin, etmesi mümkün ola
caktır. 

B A Ş K A N — Sayın özarda, sizin beyanınızın 
bu önerge ile irt ibatı yoktur. Bu önerge Başkan
lık Divanı taraf ından alınmış bir karar mahiye
tinde değildir. Bu önergeyi par t i grup başkan-
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l a n toplanmışlar, imzalamışlar, zatıâlln'zin bu
yurduğu gibi, Nüzü^ l in 78 ne! maddesi uyarın
ca, gündemde bir tadilâtı tazammum ('.[m- mahi-
yette Riyasete vermişlerdir. 

K E S A T 07,MU)A (Aydın) — Bu önoıv-e-
lerden ev ve] vermiş olduğum bir öım:*y0 ('aha 
vardır . 

B A Ş K A N — Bevefeııdi 1C tfen. uı-;u1î müzake-
reyi karışhısmyalım. Simdi bahis konulu olan 
önerce, Pa r t i (Irup Başkanlarının imzalamış bu
lun duk lan , Mecî'suı çahşma gün ve gündeminin 
değiştirilmeshıe matuf bir önergedir. B m u m 
Başkanlık Divanı ile Itır irtibatı yok. Bu nevama 
Meclis dâhilinde her hangi bir milletvekili arka
daşımız tarafından, verilmiş Idr mıerey gibi im :-
mele görmekte. Yani sizin bu bevan e l i ' ğu rz be
şuş ayrı bir konu. Müsaade ederseniz onu ayrı 
mahiyette mütalâa., 'delim ve avrı mahiyette ile
ride konusn luıı. 

Şimdi Reşat «"szarda'nuı inlimin ediyorum, 
verilmiş bulunan önergeye, en ayları bir deği
şiklik teklifi var, <;nu oukluvorum: 

Tekin' : 

m İ M i - !, 1. Oensnruia*' hariç obrıak ve bunlaı 
':ında Anayasanın 8D ucu maddesi gm'eğ'nce iş-
1 mı yapılmak kaydı, ile, Meclis gümde'U'lrde ge-
ne! görüşme ve İvme'İs araştırması önergeleri bu
lunduğu takdirde, Millet. Meclisi Pazames' -, e 
Cuma. gönderi saat !4,:>0 dan Ki,İSO a kadar bu 
takrir ler i ve saat Kî.30 d::n 1i) n l-mdar güne.--
mimdeki kanun kısarı ve tekliflermi nüzakme 
eder. 

2. Carsamha gibileri -aat 14,30 dan 17 ye 
kadar sözlü sorular ve 17 den 1i) a kadar dr ka
nun tasarı ve teklii'İcri görilşübb'. 

A mim 
Reşat uzarda, 

B A Ş K A N — Sayın Yaşar Akal tara t ından 
verilmiş bulunan başka bir değişiklik önergesi 
vardır . Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklife şu hususların eklenmesini dilerim. 

Çarşamba günü başlıyan genel görüşme bitmezse, 
bitene kadar ertesi toplant ıda da devam olunması 
arz olunur. 

Samsun. 
Yaşar Akal 

B A Ş K A N . — Sayın Zeki Efeoğlu ve Şükrü 
Akkan ve Muzaffer '.Döşemeci tavafından imzalan
mış bulunan başka bir önerge var: Okutuyorum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Halen 15 ten 10 a kadar olan Meclis birleşim

lerinin, Ramazan ayı münasebetiyle, birleşim sa
at inin 11 <.]en 15 e kadar yapılmasını saygude arz 
ve teklif ederiz. 

Lzmir 
Zeki Efeoğlu 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BARKAN !)'•;;> •dr önerce Savın Ki 
Aytaç, tarafın;!r.ı 

Muzaffer Döşemeci 

B A Ş K A N — •Sayın Sadettin Bilgiç ta raf ından 
verilen bir önerge var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ramazan ayı münasebetiyle Meclis çalışmala

rının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sa
at 15 - 19 değil, saat 13,30 - 16,30 olarak değiş
tirilmesine müsaadelerinizi arz ve teldi i' ederim. 

İs tanbul 
J)r. Sadettin Bilgiç 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz taraf ından 
verilmiş olan bir önerge var onu okutuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis iciimalarının Ramazan avı süresince 

i saat 13,30 da başlanmasını arz \ e talebedenim 
\.. r un.'şi ir. u n u oKntum 

Meclisin ve: imli ealışsir ' :ses : , miîîe:-. •. k.he.-:-
ııin Anayasa ve mtüzük hükümlerini yerine ge!i-
rebîlmeslni temin \ e eldeki islerin süyd l s çıka
rılabilmesi içriı Mecks']i Cumartesi ve f aza r ha
riç her gün saat 14.30 dan İD a kadar toplanma
sını arz ve i ek! il' ederim. 

Ateş 
Kemal Avtae. 

I\ e vs e i ur 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Aykırılık sırasiyle teker teker 
okutup, değişiklik önergelerini oyunuza sunaca
ğım : 

Yüce Meclis bü tün değişiklik önergelerine ıt
tıla, kesbetti. 

Şimdi en aykırı olan Reşat Öza' 'da'nıu önerge
sini tekrar okutuyorum : 
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(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler.... Değişiklik önergesi reddedilnıiş'dr. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

(Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm önergesi. 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyanıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi-
yeriler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer değişiklik önergesini okutuy ovamı. 
(Yaşar Akal'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Akal. önergenizi izah sa

dedinde kısa olmak kaydiyle buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Anayasanın 89 ucu 
maddesi, gensorunun müzakere usulünü tev
hit etmiştir. Buna benzer şekilde Meclisin al
dığı bir karar ile Meclis araştırması ve genel 
görüşme için de aynı usul uygulanıyor. Şimdi 
yeni bir Meclis kararı var; gensoru hariç, Mec
lis soruşturması ve genel görüşme için yeni 
bir usul tesbit ediyoruz. Bilfarz Çarşamba 
günü gcırel görüşme başlamış veya Meclis 
araştırması başlamış, bir dahaki Çarşambaya 
atılacak. Anayasa, «Gensorunun görüşülmesi. 
gündeme alma 'kararı tarihinden başlryarak 
iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi gün
den sonraya bırakılamaz» diyor. Aradaki 
bağlılık, irtibat tamamen zedelenecektir. Be
nim talebim şudur; dört güne çıkardık, ça
lışma gününü artırdık, kanunlar çıkaraca
ğız. Bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Yal
nız Çarşamba günü başlamış bir genel görüş
me veya bir Meclis araştırmasının bir da
haki Çarşambaya tam yarısından veya bitecek 
noktadan kesilerek yarı bırakılması halin
de, önergem reddedilmiş olsa dahi, ileride böyle 
bir durum zuhur cıttiğinde muhterem grupla
rın bunu nazara alabilmeleri için bir temenni 
mahiyetinde arz ediyorum. Meclis araştırması 
ve genel görüşmenin başladıktan sonra yarıda 
kesilmesi uygun olmıvaeaiktır. Takdirlerinize 
arz ediyorum, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Akal'ım belir'titiği husus bir temenniyi ihtiva 
etmektedir. Halbuki biz, burada Meclisin gün
demini her birleşim günü ne şekilde tanzim 
edeceğiz Onu kararlaştırıyoruz. Bu sebeple mü

saade buyurursanız, bu temenni takririni oya 
sunmam mümkün olamıyacalktır. 

Şimdi diğer değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

(İzmir milletvekilleri Zeki Efcoğlu, Şükrü 
Akkan ve Muzaffer Döşeme'nin önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 11.00 den 1.5.00 e kadar Meclis 
toplantısı yapılmasını istihdaf eden bu değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edil nıem iştir. 

Diğer önergeyi ektuyorum. 
(İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in tak

riri tekrar okundu.) 
BAŞKAN Değişiklik önergesini Yüce Heye

tin -oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sebep

lere bakarsanız bu önergeler oylanmaz Sayın 
Başkan. 

(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyununa sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi, kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gruplar teşriî ça
lışmaları engellemiyecck bir ölçü içinde gen
soru önergeleri verdikleri takdirde, önergele
rini, haftanın Perşembe günleri görüşülme
sini sağlıyacak şekilde ve en geç Çarşamba 
günü saat 15.00 e kadar Başkanlığa tevdi et
meleri hususunda mutabakata varmışlardır. 
Bu konuda gruplar, temsil çileri vasıtasiyle 
kendi beyanlarını zapta geçirmek arzusunu 
izhar ediyorlarsa, kendilerine söz vereceğim. 

Sayın Kırca, biraz evvel beyan buyurmuş
tunuz, tekrar söz ister misiniz? 

C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Bir hukukî mükellefiyet olarak 
değil, centilmen sözü olarak, biraz evvel zapta 
geçirdiğim sözleri, grup adına teyidederim. 

BAŞ KAN— Sayın Yalçın?... 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Y, T, P. Grupu Sözcüsü? Sayın 

Ekinci?... 
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Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — önerge sarihtir, ifade edecek bir şey 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın İşçi Partisi adına? 
T. î. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Diyarbakır) — Anlaşılmıştır efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi müşterek imzayı havi 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Parti Grup başkanlarının müşterek öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeyi 
Yüco Heyetin oynuna sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bu önerge aynen kabul edil
miştir. 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri tr.hizmet Ka
nununun -34 ncü maddesinin (D) bendinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi, (3/524) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başba
kanlıktan gelen bir tezkere var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlroaıı ve 

19 . 9 . 1966 tarihli ve 71 - 434/5412 sayılı ya
zımızla sunulmuş bulunan «Türk Silâhlı Kuv
vetleri lehizmet Kanununun 34 ncü maddesi
nin (d) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı» nııı geri gönderilmesini rica edeıim. 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. Bilgilerinize su
nulur. 

6. — 1861 samlı Jandarma Efradı Kanunu
nun 2 nci maddesinin, değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının geriverilmeisne dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/523) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen diğer bir 
tezkere vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 . 3 . 1966 tarih ve 71 - 336/1654 sayılı ya

zımızla sunulmuş okaı «1861 sayılı Jandarma 
Efradı Kanununun 2 nci maddesinin değişti-
tirilmesine dair kanun tasarısı» nm ^eri gi'nde-
rilme3İne müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

BAŞKAN — Talep üzerine geri verilmiştir, 
Yüco Meclisin bilgilerine sunulur. 

Gücıdemo geçiyoruz. 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik ya
pıldığına dair, Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbap tarafından ortaya atılan ve Millet Par
tisi hükmi şahsiyetinin de katıldığı iddia ve is-
natlann tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

8. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğanın, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı ididasına dair Anayasanın 
88 r,ci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimde yap
mış olduğumuz müzakerede önerge sahibi arka
daşlar, Sayın İsmail Hak'la Yıldırım ve Isamil 
Hakkı Akdoğan, bunu takiben Millet Partisi 
Grupu adına BÖlükbaşı konuşmuşlardı. Şimdi 
Y. T. P. Grupu adına Say:n Cengiz Ekinci'ye 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Ekinci. 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Adalet 
Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı? 
MEHMET ERSOY (Kütahya) - - .Evet efen

dim. 
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA CEN

GİZ EKİNCİ (Kars) — Saym arkadaşlar, 
iddianın mahiyeti itibariyle Parlâmento haya
tımızda eşine ender raslanan bir vakıa karşı
sındayız o Meclirjte üçüncü' kuvvet durumunda 
bulunan bir büyücek grup, Baykan! Ak Divanının 
sahtekârlığa ıtevessül etliği kanaat ve iddiası 
içindedir. Başkanlık Divanı, Kasımın 24 ünde 
Meclisin ıttılaına sunduğu bir karariyle böyle 
bir şeye, böyle bir .'muameleye tevessül edilme
diğini, böyle bir barut ve zabıt sahtekârlığı ya
pılmadığını iddia çimektedir. Mîllet Partisi Gru
pu; «E'^er Başkanlık müdafaa hakkımızı sel-
betm eşeydi biz sahtekârlık yapıldığını ispat ede
cektik, böylece yalancılık ithamını üzerimizden 
'atacaktık, reddedecektik.» demektedir. Şimdi' 
adı biliyorsunuz; Kabe - i Millet, mukaddes kür
sü, mukaddes çatı, millî iradenin yeıgâne tecelli-
gâhı içinde sahtekârlar, müfteriler... Katiyen, 
tenzih ederiz Divanı ve grupu ama bu istikame't- • 
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te iddialar dovam odip gitmektedir. Bu suret
le mesele gelmiş, Millet Meclisinin itibarı ve 
haysiyeti noktasına dayanmıştır. Teceddütle rai 
'kökünden halledilebilmesi için istenilen Meclis 
araştırmasına, bu mühim vasfı itibariyle, zaru
ret vardır. Yeni Türkiye Partisi, idrak ettiği bu 
zaruret içinde, .araşitinin a önergesine müspet oy 
kull ana çaktı r. T eşelek ü r ede rim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi (trupu . adına, 
Sayın Mehmet ürsoy, 'buyurunuz efendim. 

A. P. GIHJPU ADİNA MEHMKıT EESOY 
(Kütahya) — Sayın Başkan, çok sayın milletve
killeri ; aslında -çok 'basit küçük bir araştırma. ile 
mahiyeti aohaşılaea'k'bir mesele, sayın arkadaş
larımızın muhayyclesinde büyüye büyüye, âdeta 
iskambil kâğıdından, burkun e 'bir şato haline 
gelmiştir. Yüksek Heyetinizin kuracağı bir Mec
lis .araştırma komisyonu ;bu şatoya bir fiske vu
racaktır. 

Aziz arkadaşlarım, aylardan 'beri Yüce Mec
lisi ve efkârı umumiyeyi meşgul eden bu mese
le, bir kelimenin sonundaki ekten ileri .gelen eok 
'basit bir tashih hadisesidir. Hâdise şudur : 
27 . 2 . 19GG Pazar günü Sayın Başbakan bir 'ko
nuşma yapıyor. iSonnadan ıbu konuşma bir sayın 
parti lideri tarafından polemik mevzuu yapılı
yor. istismar ediliyor. Ondan sonra bu konuş
mada işin esasının Ibu olmadığı anlaşılınca, İllâ
ki bu söylenen söz böyledir, diye birtakım gay
retlere girişiliyor. 

Ne demiş Say m Başlbaikan ? 27 . 2 . 1966 Pa
zar günkü konuşmasında, rejimle il'gili mesele
lere değinerek, konuşmasının bir kısımında şöy
le diyor; «Bu huzursuzluğu da bilmek lâzımdır. 
Yaygın mı? Yaygınsa kini şikâyet ediyor, (buh
ran var diye? Bizi buraya seçip gönderen hal
kımız mı şikâyet ediyor, yoksa başka şikâyetçi
ler mi var? Bunların hepsin'i sarahaten bitmeye 
mecburuz. Şayet yaygın bir huzursuzluk varsa, 
ycıniden tanzim edeceğimiz Ikanm darla bunun 
önüne gcıemCk imkânı yo'ksa, buhranın, gene ça
resi var : Muhterem Heyetiniz, Anayasaya gö
re seçimi yenilemek, hakkını her zaman haizdi)'. 
(Adalet Partisi sıralarından şiddetli alkışlar) 
« S eç imi yom]e ri z.» 

İşte arkadaşlar kıyam el t bu «yenileriz» keli
mesinde kopuyor. Fakat aziz arkadaşlarım, Sa
yın Bülükbaşı'ııın bu kürsüde ve meydanlarda 
kendi konuşmalarının, yanlış anlaşıldığı nokta

sından, sık silk beyan ettiği bir lâf vardır, Bek-
t aş iyi hatırlatır; «lâtâkrelbüssalâte» demiş ve 
entüm Sükârâyı söylememiş» der. Şimdi Sayın 
BölÜkbaşı bu kürsüden iki defa yaptığı konuş
mada, işi 'buraya kadar getiriyor, bundan son
rasını söylemiyor. Neye «ontüm S'ükarâyı» söy
lemiyor? Çünkü arkadaşlar, bundan sonrası 
okunursa buradaki .kelime «yenileriz» de olsa, 
•-..-yeniliye]im» de olsa, «yenilemek:; de olsa bu 
konuşmalını bu kısmının Heyeti Umumiyesi 
içinde bir' mâna ifade etmiyeeektir. Şartla
rının ihtiva ettiği için hangi eki, hangi takıyı 
alırs :ı alsın başka, bir m Ana çıkamıyaeaktır. 

P e vara ediyor konuşma; «'Secimi yenileriz. 
Ama seçimden sonra, geldikten sonra o, 5 ay 
geryvıeden üzerinden henüz, bu yine olmadı, bu 
kaidelere riayet edildi ama bizim, halce m hak
kında, sarih fikrimiz vardı, yoktu yahut biz bu
nu gene beğenmedik denecek ise bunun sonu
nu bulmaya imkân yoktur", siz iktidara gelin
ceye kadar.» 

Aziz arkadaşlarım, bu hâdise nerden mey
dana çıkmıştır, yani nasıl bu bale gelmiştir'? 
Müsaade ederseniz kısaca, onu izah edeyim : 
Bendeniz bu millet kürüsiisüne, şu şerefli hiz
met kürsüsünden gelmiş bir arkadaşınızım, 
bu işin tekniğim1 vâkıf bir' arkadaşınınzu \ 
'Stenograf, hatibi asgari bir, iki kelime veya 
bir cümle sonundan tak'boder. Hatibin kaf'a-
smdakiui, ne söyliyeeoğini peşinen bilmesi 
mümkün olmadığı için, stengraf daima hatibi 
geriden takibeder. Hele hatip, Sayın Coşkun 
Ki ren, Sayın Böl akbaşı gibi, -'100 hecenin üze
rinde konuşan süratli bir hatipse, bunları mo-
tamo tutmak bugünkü tekniğe ^üvc mümkün 
değildir. Onun için peşinden devam eder. Bu 
arada, karşıdan bir mnda/hale olursa veya teza
hürat olursa, stenograf hatibin sözünü orada 
keser, müdahaleyi veya tezahüratı y;ızar. 

Çünkü, hatibin sözleri teype de nakledil
mektedir. Toypin kullanılmasının maksadı da 
budur. Stenografın yetişmediğini, yanlış anla
dığını yanlış yazdığını tashih etmek i 'indir. 
Bu hâdisede1 de Sayın Başbakan konuşurken 
alkışlar' başlayınca, o andaki konuşmayı tesbit 
eden stenograf arkadaşımız «yenileriz» lâfını 
«yeniletmek» şeklinde anlamış ve steno ile o 
şekilde yazmış veyalıut öyle deşifre etmiş ve 
bunu deşifre edip grup âmirine vermiş. 

624 -



M. Meclisi B : 19 13 . 12'. 1966 O : 1 

O gün!eri hatırlarsınız, Meclis devamlı faali
yet halindedir, tutulan zabıtların teyp ile kont-
roluna imkân yoktur, Meclis ara verdiği za
man bunlar toplanır ve 'gecikme!er bundan 
tevcllüdedor. 

Bir müddet sonra, sayın arkadaşlarımızdan 
birisi gelmiş, zabıt istemiştir, Başbakanın ko
nuşması ile ilgili zaptı vermişler ve demişler 
ki; bu zabıt hanı zabıttır, katı şekli değildir, 
kontrolü yapılmamıştır, onun için bir mâna 
ifade ebmez. Olsun, verin demliği er, alnı ıslar; gitmiş
ler. İşte, bu arada basın toplantılarındaki polemik 
başlıyor: Biz meydan okudunuz seçime gidelim 
dediniz, buyurun seçime gidelim... Sayın Bö-
liik'başı diyor ki, ilk konuşmasında, seçime gi
delim dediniz. Fakat dikkat buyururusanız, 
sonlardaki konuşmalarında bu böyle değil, sa
dece teyp ine ve bizatihi stenografların yaptığı 
haklı tashihe istinadedilmektedİr. 

Sayın Bbtükbaşı bence ço,k korkunç iddia
sını ö . o . 1960 Pazar günü şöyle ifade edi
yor. «Sayın Barbakan Demirci, bahsedilen 
buhran ve huzursuzluğa nasıl çare buluruz di-
y:n bir konuş m alsında dediler ki, Yüce Meclis 
ı-seçimleri yenileme 'kararı verebilir ve ar'ka-
;-;ından ilâve ettiler, hepiniz duydunuz; seçim
leri yemletelim.» Son .konuşmalarımda bu böy
le değildir. «Yenilemek» mi, «yenileriz» mi? 
«Hükümetin ve Adalet Partisi grupunun şid
detli alkışlariylc karşılanan bu sözler arka
daşlar, dün Türk Milletinin önünde inkâr edil
miştir. Bununla da kalınmamış arkadaşlar, si
ze daha hazinini sö.ylüyeyim; Türlüye Büyük 
Millet Meclisinin ses bantlarında buna uygun 
değişiklik] er yapı İmi ştı r.» 

Aziz arkadaşlarım, asıl' iddia Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ses bantlarında tahri'f'a't 
yapıldığıdır. Şimdi üç tane bant vanlır; birisi 
Zabıt Müdürlümü tarafından ses. odasında alın
mış bant, birisi TRT tarafından alınmış bant 
birisi de Sayın Bölükbaşı'nın yanında bulun
durduğunu ifade ettiği, ilk konuşmamnda bu
radan dinlettiği; fakat ne söylenildiği belli ol-
•mıyatı, basın mensuplarına da dinlettiği hant. 
Bunlarda tahrifat yapılıp yapılmadığı bu işten 
anlıyan, teypten anlayan mütebaki ^şiarca, 
ses frekansının ne olduuğnu .bilen mütehassıs-
larca anlaşılabilir. Kuracağımız araştırına ko
misyonu bu meselede en doğruyu meydana çı
karacaktır. 

'Bu «yenileriz», «yonilemelk» meselesinin ilk 
başlangıcını arz ettim. Arkadaşlarımız ham zaptı 
alıyorlar, gidiyorlar. G . o . l!)ü'ö Paımr günü 
sabahleyin Sayın Bölüldbaşı bu iddiayı Yiıce 
Huzurunuzda ortaya atmadan evvel bantlardan 
Başbakan'm konuşmasını dinlemek istiyorlar. 
Bu arada bant özel bir kasadadır bu kasanın 
anahtarı şu anda yaş haddinden emekliye ay
rılmış bulunan Şakir Doğaııay isimli o zamanki 
muhterem, bir şef arkadaştadır. Şimdi hak
kın rahmetine kavuşmuş olan ve 1920 den 1966 
senesine kadar, şu kürsüde hizmetlerin en şe
reflisini ifa etmiş olan eski müdür Salih Onar 
Beyefendi derhal Şakir Doğaııay "ı tele fonla 
evinden çağırtıyor. Diyor ki, arkadaşlarımız 
bantları dinlemek istiyorlar, derhal dinletiniz. 
Sayın Memdulh Erdemir ve arkadaşları bantları 
dinliyorlar ve buradaki arakadnşlarımn, belki 
yirmi arkadaşın huzurunda bu bantları dinli
yorlar ve bu arada kendi teyplerine de bu sesi 
alıyorlar. 

MEMd)UH ERDEMİR (Kırşehir) — Doğ
rudur, doğrudur. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ERSOY 
('Devamla) —• Şimdi arkadaşlar, doğrudur, da
hası da var. Bunda hiçbir şey yok. Bütün hüs
nüniyetleri ile bir müdürlükten-ham zabtı isti
yorlar, vcciyto'rlar; teypi dinlemek istiyorlar 
veriliyor. Buradaki şerefli insanları iûadede-
rim. İlk defa Başbakanın konuşmasnıı tevhit 
eden bu ses bandı kendileri tarafından dinlen
miştir. Kasaya konmuştur, konuşmanın olduğu 
gün, kaç gün geçtiyse ilk defa kendileri tara
fından dinlenmiştir. Bugün vazifeli olımyan bu 
şerefli insanlar, Tahkikat Komisyonun huzu
runda bütün bunları söyliyceeklerbir. Ülfet
teki buna imkân vereceksiniz. Fakat aziz arka
daşlar, arkadaşlarımız bununla yetinmiyorlar, 
diyorlar ki, Genel Scıkreterlik vasıtasiyle, zab
tın Başbakanın konuşmasının seçimlerle ve 
•rejimle ilgili kısmını istiyoruz. Derhal Zalbıt 
Müdürlüğü işlerin en kesif ve sıkışık okluğu 
bir anda bir arkadaşı vazifelendiriyor. Sayın 
•Başbakan'in konuşmasının o kısmı teyple kont
rol ediliyor ve kendilerine veriliyor. İşte bu
gün basma dağıttıkları ve gösterdikleri foto
kopiler . ve demin bahsettiğim Salih Ona,', şe
refle mührünü 'basıyor. Arkadaşlar tasavvur 
buyurun, bu zabıtların bütün mesuliyeti, Salih 
Onar, Şa.kir Doğanay ve buradaki arkadoşkc'in 
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üzerindedir. Ve bu arkadaşlardan o zaman Mü
dür Muavini oları, şimdi bu mesuliyeti doruhde 
eden, müdür olan arkadaşımız Sayın Bölükiba-
şı'nm yakın akrabasıdır ve bu müdürlük Sa
yın Bölükbaşıya ve bu a^kadaşlanmiiza her za
man elinden gelen bütün imkânlarla yardımcı 
olmuştur. Eğer bu müdürlüğün nasıl çalıştı
ğını, bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyen ar
kadaşlar olmuş olsaydı, bir hata yapılmıştır, 
denebilir. Fakat şunu ifade etm.dk mecburiye
tindeyim, arkadaşımız bu mevzuu bir polemik 
mevzu yapmışlardır ve bunda devanı etmekte
dirler. Ama yanıktır arkadaşlar, ine.ir çcıkiırde-
ğîni doldurmayacak bir mesele için haysiyet
ler, şerefler şaibe altında bırakılamaz. Yüce 
Meclis bu kadar basit bir tashih hâdisesi için 
günlerce işgal edilemez. Bu kısmı teypten kont
rol edip kendilerine verilmek üzere tavzif edi
len arkadaş maalesef bu 'kısımdaki «yenileriz» 
kelimcısini ilk stenografın yazdığı gibi «yenile-
mdk» olarak bırakmış, O şekilde anlamış ve 
Yüksek Komisyon, kuracağımız Araştırma Ko
misyonu dinlediği zaman görülecektir ki, ko
nuşman ııı bu kısmında bu kelime alkışlar ara
sında, çok hafif duyulan bir kelimedir. TRT 
nin ses alıma cihazları daha mütdkâmil okluğa 
için ('CİirJkü maalesef bu müdürlük TK 23, T.K 
27 gibi sadece müzik için kullanılan teypleri 
kullanmaktadır, ses alma cihazı değildir bun
lar) TRT nin bantlarından daha ne ani aş diyor
muş. Fakat TRT nin toypinden kimsenin haberi 
yok. O kısmı teyp kontrolundan geçiren arka
daşımız, yine «yenilemek» diye bunu geçiyor, 
gönderiyor. Müdür de imzasını basıyor. 

Aradan zaman geçiyor, sıra, 58 nei birleşi
min tümümün teyp kontrolundan geçip mat-
ıbaaya gönderilme zamanıdır. Bu arada kulak
lıkla bu kontrolü yapan şef arkadaşımız - şim
di burada vazifeli - bakıyor ki, bu kelime ye
nilemek değil, yenileriz. 30 Kişinin içinde, gü
rültü içinde alelacele, tazyikle bunu hazırla
yan arkadaş «yenilemek» olarak bırakmış, ilk 
stanograf gibi. Yalnız kula'kbkla bunu kontırol 
eden şef aı'kadaş bunu «yenileriz» olarak tcıs-
pit ediyor ve başka ankadaşkırı da çağırıyor 
6 - 7 aıikadaş dinliyorlar, hakikaten «yenile
mek» değil, «yenileriz» Ve ankadaşlar, bugün 
elimizdeki zabtın esasını teşkil eden 58 nei Bir
leşiminin orjlnali Saym Başkanlık tarafın
dan getintilirse hepiniz göreceksiniz İd, büyük 

bir hüsnüniyetle, «yenilemek» kelimesi çizil-
niş ve arkadaşımız tarafından «yenileriz» di
ye yazılmış ve matbaaya gönderilmiş. TRT nin 
ıüe:3İ bundan sonra geliyor. 

Şimdi aziz arkadaşlar, o zalbıt da ve bütün 
zabıtlarda göreceksiniz ki, sadece «yenilemek» 
yerine «yenileriz» gibi değil, mânada ve muh
tevada yapılan büyük hatalar dahi tashih edil
miştir. O zabıtta da namütenahi tashihler var
dır. Bunlar, bu tekniğin icabıdır. Dünyanın hiç
bir yerinde başka türlüsünü yapan daha müte
kâmil bir teknik yoktur. Fakat bn bilinmeyin
ce, bu kadar basit bir hâdise, sadece o kelime 
•al.nn.arak bir bardak suda fırtınalar yaratılmak 
istenirse bu doğru değildir ankadaşlar. 

Sayın Bölükbaşı bu iddiayı buradan orta
ya attığı gün bendeniz 12 yılını, şu şerefli hiz
mete vermiş bir arkadaşıma olarak derhal Za
bıt Müdürlüğüne koştum. İşin esası nedir de
dim. Anlattılar, o gün tuhaf bir hâdise olmuş; 
Saym Memduh Erdcmir, 4G 'senesini bu hiızmcte 
vermiş yaşlı bir memurun, isminden bahsetti
ğim zatın elini yaralayarak, (ham zaıb:t) tâbir 
ettiğimiz, -daha evvel kendilerine verilen ve 
teyp kontrolundan geçmiş zabıt verildikten 
sonra iade ettikleri zaptı, yine bir istismar vası
tası yapmak için olacak, gidip almak istemiş, 
elini yııltarak, elini yaralıyarak almış.- Buna 
da çok üzüldüm, saçını şu kürsüde ağtrtmış 
ıbir arkadaşın bir milletvekili tarafından kaba 
kuvvetle zor kullanılarak böyle bir muameleye 
taıbi tutulmasına çı̂ k üzüldüm ve iddia da çek 
vahim. olduğu içim G . 3 . 19GG tarihinde, şu 
anda Başkanlığın dosyalarında bulunan şu 
önergeyi verdim, müsaadenizle okumak iste
rim... ' 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, yalnız Meclis 
araştırmasına taallûk eden önerıge üzerinde ko
nuşun, bunun dışına çıkmayan. Zaten biraz son
ra Yüce Meclise usulü müzakere yönünden bir 
ricada bulunacağım. Biz müzL'kcro UGUİünü zor-
laştıırıyoruz âdeta, çünkü Meclis araştırmasını 
Istemiycn, anlamlan şu Yüce Meclis huzurunda 
kimse y.-ık görünüyor. Buna rağmen tevali eden 
konuşmalar sırasında bütün arkadaşlarımız 
Meclis araştırmasının lehinde konuşmuşlardır. 
Haibuki bütün bu derin tetkikler, Meclis araş
tırma komisyonu kurulduktan sonra onun ha
sırlayacağı raporun burada müzakereye esas 
alınacağı veçhile orada derinliğine görüşülecek-
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tir. Bu sebeple lütfediniz onu, Meclis araştır
ana komisyonu kurulduktan sonra hazırlanan 
rapor üzerindeki müzakereler Yüce I\leelh hu
zurunda cereyan eclci'ken lütfediniz. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ERSOY 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bunun esası budur, bendeniz bunun idrâki 
içindeyim. Fakat bundan evvelki konuşmasında 
Sayın Bölükbaşı bu mevzuda o kadar şeyler 
söyledi ki, rejimden tutunuz da bahar ha/asma 
ıkadar bu mevzuun içine gir/li. Babından beri 
ben gayet teknik bir izahat veriyorum, bun
lara girmiyorum. Bâzı mevzular vardır ki, bu 
basında, efkârı umumiyede yer etmiştir; bun
ların gerçeğini, bu işin uzun yıllar teknisyen
liğini yapmış bir arkadaşıır.'z olarak anlatma!1: 
istiyorum. Zaten sözüm de bitmek üzeredir, 
rica ederim. Çünkü, Sayın Bölükbaşı konuş
masında İsmail Hakkı Yıldırım Beye cevap 
verirken «Yavuz hırsız» misalini verdi. Ve «bu 
«amana kadar nerede idiniz?» dedi. «B'ız bu 
işi kurcalayınca işi meydana getirdiniz» dedi. 
Benim de bir müdahalem oldu yerimden: «İlk 
gün verdik» diye. Arkadaşlarımıızın bir sataş
ması olmuş, ben duymadım, «Bu hassasiyetiniz 
neden?» diye. Müsaade ederseniz bunlara cevap 
verelim. Yüce Başkanlığa hitaben şu önergeyi 
verdim : 

«Bugün saat 14,30 ilâ 15,00 arasında Kır
şehir Milletvekili Sayın Mcmduh Erdemir, Za
bıt Müdürlüğüne gelerek, henüz teyp -kontro
lünden geçmemiş bir zabtı, İcaba kuvvetle, z >r 
kullanarak almış ve buna dayanılarak bir par
tiye ve her devirde şerefle hizmet eden teknik 
bir müdürlüğe iftira edilmiştir. Bu hususta 
acilen gcrclken tahkikatın, yapılmasını ve du
rumun Yüce Meclise ve Yüce Millete duyui'ul-
masmı arz ve teklif edeırim. 6 . 3 . 1966». 

Muhterem arkadaşlarım, her gün namütena
hi misallerini verebileceğimiz yüzlerce tashih hâ
disesinden birisi büyük bir sahtekârlık olarak hu
zurunuza getirilirken şu noktalar unutuluyor. 
Meclisin ikisi bütçe zamanında ve ondan sonra 
kesif bir çalışma halindedir. Tek Meclis için bile 
eksik sayılabilecek bir kadro ile çalışan Zabıt 
Müdürlüğü ikisine de koşar. Bu arada geçen se
neye kadar 37 cilt Senatoda, 52 cilt Millet Mec
lisinde ve 5 cilt, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde olmak üzere cenı'an 94 cilt zabıt tanzim 

edilmiştir. Bunların hepsi şu insanların alın te
rinden, göz nurundan geçmiştir. 65 800 zabıt 
sayfası eder, ceride sayfası eder. Bunun steno
sunu yazacaksınız, daktilosunu bizzat yazacaksı
nız, teypten kontrol edeceksiniz, ondan sonra re
daksiyonunu yapacaksınız. Aziz arkadaşlarım bu 
kadar büyük bir iş içinde cihetteki bir kelime, bir 
harf unutulabilir de, yanlış yazılabilir de. Bunu 
Sayın Bölükbaşı ve Sayın Memduh Erdemir 
çok iyi bilir. Sayın Bölükbaşı'nın bizzat tashih 
ettiği ve bizzat tashih ettirdiği zabıtlarımız pek 
çoktur. Niye bunları normal görürler de bunu 
normal görmezler ve sadece bir kelimenin bir 
ekini ele alırlar da üstünü, altını almazlar?.. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı iddiala
rım, mantığına ve bir de zabıtların, 58 nei Bir
leşimin geç basılmasına istinadettirdi. İşte foto
kopilerin durumunu ve diğer durumu en açık 
çıplaklığıyla ve bütün gerçeğiyle huzurunuza 
merdim. Kurulacak olan komisyon bunların hep
sinin böyle olduğunu anlıyacakti'r ve bu mesele 
tekrar huzurunuza gelecektir. 

Aziz arkadaşlarım, 58 nci Birleşimin geç ba^ 
sılmaıa diye bir hâdifre yoktur. (Millet Partisi 
sıralarındın gülüşmeler) Şimdi arkadaşlarım gü
lüyorlar. Aziz arkadaşlarım, bu müdürlüğün ça
lışmasının teknik zaruretlerinin icabı olarak her 
birleş'm asgari birkaç ay sonra basılabilir. Bu
nun sebeplerini uzun uzun izaha hacet yoktur, 
komisyona izah edilir. Yalnız müsaade ederseniz 
ben bir listeden birkaç satır okuyacağım. 

52 nci Birleşim, 21 . 2 . 1966 Pazar günü ol
muş, 25 . 4 . 1966 tarihinde basılmış; 53 ncü Bir
leşim 22 . 2 . 1963 günü olmuş ve 25 . 4 . 1966 
tarihinde basılmıştır. 54 ncü Birleşim.. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Mü
dafaasını ynmvor efendim.. 

A. P. GRUPU ADİNA MEHMET ERSOY 
(Devamla) — Beyefendi, bu hususiyetinizi Sa
yın Bölükbaşı 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ersoy rica 
ederim, biraz evvel belirttim, sayın arkadaşla
rım. Mesele, daha önce usulsüzlük yönünde cere
yan ediyor ve usulsüzlük de tevali ediyor. Şimdi 
müdahaleyi yaptığımız anda; sanki Başkan bir 
milletvekilini konuşturmak istemiyormuş gibi te
lâkki ediliyor. O bakımdan şu Başkanlık mevkiin
de bulunan arkadaşlarınıza her zaman lâzımge-
len itibarı, saygıyı gösterseniz de, onun söz kes-
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mesi sırasında sadede davet hususundaki ihtarı
na riayet etseniz meseleler buraya gelmez. O ba
kımdan daha evvel Sayın BölükbaşAnn yapmış 
olduğu konuşmada saded dışına çıkıp belirttiği 
hususlar şimdi cevaplandırılıyor. Usulsüzlükten 
biz her iki yönden de şikâyetçiyiz. Buyurun Sa
yın Ersoy. 

A. P. GRUPU ADİNA MKHMKT ERSOY 
(Devamla) —- 54 neü Birleşim 22 . 2 . 1966 da 
akdedilmiş, 28 . 4 . 1966 da basılmış; 56 ııcı 
Birleşim, 25 . 2 . 1966 da olmuş, 4 . 5 . 1966 da 
basılmış... 

Nihayet meşhur 58 nei Birleşim, ^7 . 2 . 19GG 
Pazar günü akdedilmiş, 11 . 5 . 1966 :1a basılmış, 
Aziz arkadaşlarım, eğer bir sahtekarlık, bir ka
sıt olsa idi bundan evvelki 57 nei Birleşim veya
hut da beş.- on birleş'm sırf bunun için bekletilir 
iniydi'? Listeyi sonuna kadar okuduğum zaman 
görülecel&ir ki, şu 'teknik müdürlüğün çalışma 
zarureti, teknik zaruret icaibı bu böyle olagel
miştir ve bundan sonra da böyle okıgalocektir. 
Konuşmasının basılmış bütçe zaptını, arkadaş
larımız ancak iki veyahut üç ay sonra alabile
ceklerdir. 

Şimdi aziz arkadaşlarını, bendeniz bu mev
zuda neden bu kadar hassasını? Arkadaşlar, 
bu zabıtların salâhiyeti ve mesuliyeti Zabıt Mü
dürlüğüne mevdudur. Burada karınca gibi ça
lıştığını gördüğünüz, gece - gündüz fedakârlık
larla ve feragatle çalışan arkadaşlar hakikaten 
güç şartlar altındadırlar, i ler vazife muhterem
dir. Fakat stenografların vazifelinin' bir husu
siyeti vardır. Aziz arkadaşlarım; stenograf ye
minlidir. Gizli toplantılara iştirak eder, pek ço
ğunuzun bilinediğinİK, pek çok senatörün bilme
diği, vakıf olmadığı, dlamıyacağı Devletin aske
rî, siyasi, malî birtakım sırlarına vakıf olurlar. 
Hakikaten bu arkadaşlar büyük güçlükler içinde, 
büyük imkansızlıklar içinde 'bazen sadece çay -
lıisküvit ile, yemek yemeden, gece - gündüz ça
lışırlar. Sizler geceleri münavebe ile gidersiniz. 
Fakat bu mahdut kadro devamlı olarak burada
dır, 48 saat bilâ fasıla çalışıldığı vâkidir. Şimdi 
bu kadar fedakârlıkla, bu kadar vefakârca ça
lışan bu insanlar takdir görecek yerde en ufak 
bir tashih hatasından dolayı şaibe altında bulu
nurlarsa İm reva değildir, arkadaşla i*. Bu Bo
lü kbaşrnın çok güvendiği mantık ölçüleriyle 
de kabili telif değildir, izan ölçüleriyle de kabi

li telif değildir, vicdan ölçüleriyle de kabili te
lif"' değildir. Sık sık şikâyet eder; «kadı ola 
davacı, muhzır dahi şahit, ol mahkemenin hük
müne derler mi adalet0'» Bejdin bu madem böy
le, bunu sık sık lâf olarak söylersiniz. İlk çıktı
ğınız gün nasıl katı konuşabiliyorsunuz, nasıl 
sahtekârlık vardır diyebiliyorsunuz, niçin bir 
talhkikat istemiyorsunuz 1. Ele vereceksiniz tal
kını, ama kendiniz sapı ile yutacaksınız salkımı. 
Olmay öyle şey! 

BAŞKAN — Araştırma önergesinin lehinde 
konuşuyorsunuz. Araştırma Komisyonunun ku
rulup kurulmaması hususundaki fikrinizi lüt
fen bildiriniz. 

A. P. GRUPU ADINA MHITMET ERSOY 
(Devamla) — Konuşmanın sonuna geldim sa
yın arkadaşlarım, 

MEMDTTFI ERDEMİR (Kırşehir) — Müda
faasını yapıyor. 

A. P. GRUPU ADİNA MEHMET ERSOY 
(Devamla) — Sayın Bölükbaşı da bir iddianın 
müdafaasını yaptı. Biz de aksini söylüyoruz. 

BAŞKAN — Aynı hassasiyeti her hususta 
gösterirseniz yardımlarınıza memnun olacağım. 

A. P. GRUPU ADİNA M KHMET ERSOY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bö
lükbaşı ifadelerinde Sayın Başkanlık Divanının 
müracaatlerine neye_ cevap vermediğini izah 
etti. Tahmin ederim ki, Riyaset Divanı adına 
konuşacak olan arkadaş, bu hususta malûmat 
verecektir. O noktalara, temas etmiyeceğlm. 

Muhterem arkadaşlar, bazen evham ve aşı
rı şüphecilik insanı çıkmazlara sürükler. Sayın 
Bölükbaşı -aldandığı ve yanıldığı bir husustan 
rücu edemiyor. Belagatının, muhayyilesinin. 
bütün inceliklerini, ortaya koyup, «Ben doğru 
söylüyorum» diyor. Sahtecilik, tahrifat kaziyei 
muhkeme halindedir diyor. Ama bunu na
sıl. söyliyc'biyor, orası belli değil. Sayın Bölük
başı bu senaryoyu hazırlarken en çok mantığı
na güveniyor. Nefsime, zulmede'bitirsiıüz ama, 
mantığa asla diyor. Arkadaşlarını, mantık, sağ
lam ve salim olursa doğru neticelere varır. 
Hareket noktasını iyi seçerse, mü'taları objektif 
ölçüler içinde değerlendirirse doğru neticelere! 
varır. Mantık sağlam olmazsa, doğru neticeye 
varamaz ve hattâ hiçbir şeye yaramaz. 

Sayın Bölükbaşı ağır ithamlarını sıralarken 
«Dünyanın en dürüstü, en faziletlisi, en namus
lusu benim»' imasını sık sik tekrarladı. Buna 
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temas bile Cazladır, aziz arkadaşlarım. Çünkü 
ahlâkın ve faziletin Bölükbaşı 'nin inhisarında 
olduğuna inandırmak güçtür. Kimsenin inhisa
rında değildir ahlâk ve fazilet. Sonra bunun 
bu kadar reklâmımı yapmaya da lüzum yok. 
Ahlâk ve faziletin ilk şartı, başkalarının hay
siyet ve şerefine de kendi haysiyet ve şerefine 
gösterdiği itina ve titizliği göstermektir, araş
tırmalardan, tetkikler*!en sonra, en son söylene
bilecek bir ağır ithamı en başda söylemek değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konular Meclis araş
tırması açıldıktan sonra enine, boyuna tahlil edi
lecek ve gerçek gün ışığına çıkarılacaktır. En 
ufak bir tahrifatın yapılmadığı, zabıt hizmetinin 
nasıl sağlam ve, şerefli ellerde olduğu, istense 
bile buraya suiniyetin giremiveceği ve bu müesse
senin başında Sayın Bölükbaşı'nm yakın bir ak
rabasının bulunduğu meydana çıkacak ve şerefle 
hizmet ('den insanlar bu ağır şaibeden kurtula
caktır. 

Adalet Partini Meclin Grupu adına bu Meclis 
araştırması önergesine müspet oy vermenizi en 
derin saîniıniyctimrde rica eder, hepinizi en de
rin saygılarımızla selâmlerım muhterem arkadaş-
kırım. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tok muhterem arkadaşlarım, 
tekraren müzakerenin usulüne göre ve selâmetle 
yürüyebilmesini temin için bir noktayı Yüce He
yetinizden önemle rica edeceğim. 

Bilhassa bu genel görüşme açılması ve Meclis 
araştırması için bir komisyon teşkili hususunda 
vukubulan talepler ve önergelerin gündeme alınıp 
alınmaması Meclis huzurunda tartışılırken o me
selenin esasına girmek sureliyle ve komisyon teş
kilinden soma. düzenlenecek raporun burada mü
zakeresine lüzum knimıyacak bir durumda mese
leler müzakere edilmekte, Başkanlığın bu husus
ta zaman zaman vukubulan müdahaleleri, sanki 

,o milletvekilinin sözüne yapılan bir müdahale gi
bi telâkki («dilmektedir. Şimdi bu meseleden 
ve şimdiye kadar cereyan a\vn müzakerelerden 
anlaşıldığına, göre hiçbir grup veya hiçbir heyet, 
veyahut da bir milletvekili bu araştırma, komis
yonunun teşk d i aleyhinde bir durum takınmış 
değildir. Bu sebeple müsaade ederseniz meseleyi 
sırf bu açı dâhilinde mütalâa edelim ve Araştır
ma Komisyonunun teşkilinden sonradır ki, için 
esasına, vuzuhuna ve detayına girelim. 

Şimdi Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına 
Sayın İsmail Arar arkadaşımıza söz veriyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz C. II. P. Meclis Grupu adı
na mı söz istiyorsunuz efendim? 

MUSTAFA UYAK (İzmir) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Uyar 
Grup adına. Yalnız biraz önce Yüce Meclisiniz
den istirham ettiğim husus dâhilinde ve bu Araş
tırma, Komisyonunun teşkilinin lehinde veya 
aleyhinde izharı ifadede bulunulmasını rica ede
rim . 

Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUP [I ADINA MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
27 . 2 . 1966 tarihindeki oturumunda Sayın Baş 
bakanın sözlerinin Tutanak Müdürlüğü tarafın
dan değiştirildiği, tahrif edildiği iddiası Sayın 
Osman Bölükbaşı tarafından 6 . 3 . 1966 tari
hinde bu Yüce Mecliste iddia ve ifade edilmiş
tir. Bunu ihbar telâkki eden Başkanlık Divanı 
kendi yetkileri cümlesinden olarak işi tetkik et
miş, tahkik etmiş ve netice itibariyle iddia sahi
bi Sayın Osman Bölükbaşı'nm delil olarak 
TRT nin teyp ine dayanıyoruz şeklinde parti na
mına Sayın Memduh Erdem ir imzası ile verilen 
yazılı cevaptan sonra Meclis Tutanak Müdürlü
ğü tarafından tesbit edilen teyp ile TRT nin 
teypi karşılaştırılmış ve sayın Osman Bölükba
şı'nm idd:a ettiği gibi bir tahrifatın veya bir 
sahtekârlığın mevcudolmadığı kararma varılmış
tır. Ve bu karar 24 . 11 . 1966 tarihinde Yüce 
Meclise okunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupu olarak biz bu karardan sonra ne 
Tutanak Müdürlüğünün böyle bir tahrifat yap
tığı ve ne de Başkanlık Divanının tek taraflı 
bir tetkik ile yanlış bir karar verdiği kanısında 
değiliz. Ancak, Sayın Bölükbaşı ve Millet Par
tisinin mânevi şahsiyeti bu işi İsrarlı şekilde iddia 
haline getirmekte ve Tutanak Müdürlüğü ile 
Başkanlık Divanını daimî bir şaibe altında bu
lundurmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu olarak, egemenliği temsil eden Meclisin 
Başkanlık Divanını ikide bir asıllı veya asılsız 
şaibe altında bulundurmaya gönlümüz razı ol
mamaktadır. Hakikatin bir kere daha Meclis 
araştırması yoliyle anlaşılması, aydınlanması ve 
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neticesinin bütün millete duyurulması için ]>u 
önergeye Cumhuriyet Halk Partisi (urupa müs
pet oy verecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Urupu adı 
na, Sayın Tarik Ziya Ekinci, buyurunuz. 

T İ. P. (ÎUUPU ADİNA TARIK ZİY. 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, savu 
mille!vekilleri; Meclis zabıtlarında ve ses bani 
kumda sahtecilik ve tahrifat yapıldığına da' 
bâzı iddialar serd edil mi;, bu iddiaların M" i"1 

let Partisi hükmi şahsiyeti de katılmıştır. Bu 
iddiaların doğru olup olmadığı hususunda bir 
Meclis araştırması açılması için. Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkili için iki ayrı önerce 
verilmiştir. Bu önerce sahillerinden (iğrendi
ğimize güre evvelâ bütçe müzakerelerinin son 
oturumunda, Sayın Başbakan seçimin ycnilen-
nesi i]p il "•ili beyanda bulunmuş, bunu takiben 
Milkt Partisi Genel Başkanı Sayın Osman Bö-
lükbaşı da secimin yenilenmedi keyfiyetinde 
ısrar etmiş, bir nevi def ide bulunmuş ve bu 
talebi takiben Meclis zabıtlarında bir tarifat 
yapıldığını iddia etmiştir. Bu beyan kürsüden 
yanıldıktan sonra Barkanbk Divanı durumu 
tahkik etmiş ve neticede iddianın vâridolmadı-
ğırıı. Meclis zabıtlarında ve ses bantlarında bir 
tahrifat yapılmamış olduğunu tesbit ederek 
Me:dis Heyeti Umumiye ine arz etmiştir. Fa
kat, bu tahkikata rağmen iddia sahipleri, elle
rindeki vesikalarla,, bu tahrifatın mevcudoldu-
ğunu iddia etmişlerdir. Bu sebeple meselenin 
lâyikıyle ortaya çıkması, her türlü şaibenin or
tadan kalkması için bütün grupların temayülü
ne uygun olarak biz de bir Meclis araştırması 
açılmasına karar verilmesini ve bir Meclis 
Araştırması Komisyonunun kurulmasını uygun 
görm ekteyiz. 

Türkiye İşçi Partisi Meclis Crupu Meclis 
Araştırma Komisyonunun teşkiline rnüypet oy 
verecektir. Yüksek Meclisi saygı ile selâmla
r ın . 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına Meclis 
Başkanvekili Sayın İsmail Arar, buyurunuz 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ- BAŞKANLİK DİVANI 
ADINA BAŞKANVEKİLİ İSMAİL ARAR 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Hak
kı Yıldırım ve dokuz arkadaşıyla Yozgat Mil-
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letvekili Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'm Mec
lis tutanak lan uda ve ses bantlarında tahrifat 
yapıldığı iddiası üzerine bir Meclis araştırması 
açılmasını istiyen önergeleri dolayısiyle Yüce 
Heyetinize Başkanlık Divanı adına maruzatta 
bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Hemen arz edeyim ki, bu görevi yerine ge-
tirirken. konunun hisleri ve heyecanları tah
rike ve karşılıklı polemiğe çok müsaidolan ta
biatına iltifat ctnıiyeceğim. Hiç kimseyi itham 
MIO ek d-'-ğüiın. Aynı zamanda esasen ihtiya

cımız olmıyaıı fuzuli bir savunma gayreti için
de de bulumuıyaeağuu. Yapacağım şey şundan 
ibarettir: 

İddia nasıl ve ne sebeple ortaya çıkmış, id
dia sahibi iddiasını doğrulamak için ne gibi 
de'i!ler göstermiş, Başkanlık Divanı hâdiseyi 
hangi, ölçüler içinde ele alabilmiş veya almış, 
Başkanlık Divanının kararı Yüce Heyete sunul
masından sonra olay ne gibi gelişmeler göster
miştir. 

Esas kron uya girmeden önce temas etmek 
istediğim bir iki nokta vardır. Evvelâ sayın 
önerge rahiplerine karşı Başkanlık Divanı adı
na teşekkürlerimizi sunarız. Eğer Yüce Heye
tiniz bu önergelere iltifat eder, olumlu istika
mette oy kullanarak bir Meclis araştırması açıl
malını kabul huyurursa bu sayede Meclis için
de;, kamu oyunda, ve basında aylardan beri de
vam eden bir tartışma sona ermiş olacak; çok 
tehlikeli, nahoş, dedikodulu bir konu vuzuha 
ve açıklığa, kavuşacak; varsa, bu işin müsebbip-
'e:'i, failleri bulunarak müstehak oldukları ce
zaya çarptırılmak için kanuni imkân yaratıl
mış olacak ve Sayın Bölükbaşı her halde bir 
türlü tarafsızlığına itimadetmediği için ver
mediği delillerini de en yetkili bir heyete sun
mak, iddiasını ispatlamak imkânına kavuşmuş 
olacaktır, öyle sanıyorum ki, bu sözlerim1 Baş
kanlık Divanı olarak biz'm de Meclis araştır-
ı.rrsı aç?',masun istediğimizi kâfi açıklıkla gös
terin s.kted",'. 

Simli, tasvibetmediğinriz, uygun bulmadı
ğımız bir husn.ru da yüksek müsaadelerinizle 
;\rz etmek isterim, lîu sözlerim yalnız, görüş
ene konusu olan şu Meclis araştırmasiyle ilgili 
değil, brndan sonra da zuhur edebilecek bütün 
meselelere de şâmil olarak arz dilmektedir. Bir 
iddia ortaya .atılırken bu konu henüz sübuta 
cuneden, ortada ker'in bir karar bulunmadan 
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bir takım arikadaşları sahtekârlıkla itham et-
ımcn'in sadece şahısların şereflerini ve haysi
yetlerini rencide edebilecek çok acele alıl
mış bir adım olduğuna kaaniz. Hole bu şahıs 
her türlü polemik tartışımalarınıri dışında, üze
rinde tutulması gereken Meclis Başkanı olur
sa o zaman mesele yalnız bir şahsın hays'yc-
ti ve şerefi değil, bir müessesenin itibarı ve 
haysiyeti meselesi haline gelmektedir. Tıpkı 
bunun gibi iddia sahiplerine karşı daha Mec
lis araştırması açılmadan iftiracılar veya (müf
teri gibi tabirlerin, kullanılmasını Başkanlık 
Divanı olaralk tasvibetmediğimizi, bu gibi aşı
rı, sivri tabirlerin üzerine eğildiğimiz, ele al
dığımız ve tartıştığımız konulara bir önem 
vermediğini, sadece arz ettiğim gibi şahısların 
ve bâzan da müesseselerin itibarım kırmak
tan başka hiçbir şeye yaramadığını bir kere 
daha Yüksek huzurunuzda ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir,az önce Sayın 
Başkanın yerinde bir ikazı ile işaret buyurduk
ları gibi, geneli görüşme, gensoru ve Meclis 
araştırması talepleri âdeta bu talepler kabul 
edilmiş gibi öylesine derinliğine ve öylesine 
ayrıntılarına inilerek görüşülüyor ki, bu usul
den midir, değil midir; teamül icabı mıdır bil
in iy o ram. Ama, şu hâdisede beni uzun konuş
maktan kurtarmış bulunuyor. Çünkü, benden 
önce grupları adına konuşan bütün arkadaş
larımız konunun ıteknik teferruatını, nasıl or
taya çıkıp, nasıl geliştiğini bütün tafsilâtı i'le 
anlatmış bulunuyorlar. Binaenaleyh, benim mâ
ruzâtım kısa olacaktır. Anca'lt, sözlerimin ba
şında arz ettiğim bir iki noktaya ve burada 
ortaya atılıp ta basında yer alan, radyolardan 
bütün memlekete ilân edilen bir iki hususa da 
cevap vermekten ibaret kalacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Osman Bölük
başı'nm iddiası yüksek malûmunuz olduğu üzere 
Sayın Başbakan'm 27 Şubat 1966 günlü 58 nei 
Birleşimde bütçe müzakereleri dolayısiyle ya
pılan tenkitlere cevap verirken iradettiği nu
tukta «Seç'ıTileri yenileriz» sözlerinin bilâhara 
zabıtta ve ses bantlarında tahrif edilmiş olma
sı iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 27 Şubat 1966 
tarihli 58 nci Birleşim zaptı Başbakanın «Se
çimleri yenleriz» diye ifadede bulunduğunu 
göstermektedir. Meclisin basılmış ve dağıtılmış 
olan zaptı da böyle diyor. Mecliste mevcut ses 

bandı ve TRT den getirilen ve Başkanlık Di
vanı huzurunda dinlenen ses bandı aynı şekilde 
Başbakanın «seçimleri yenileriz» diye ifadede bu
lunduğunu göuierıiyor. Ancak, o tarihten bir 
hafta kadar sonra Meclisin çalışmalarına bir 
hafta kadar aravermesini istiyen bir önerge 
münasebetiyle görüşen ve bu önergenin aleyhin
de bulunan Sayın Osman Bölükbaşı bu tuta
naklarda ve ses bantlarında tahrifat yapıldığı
nı, Başbakanın Meclis huzurunda «seçimleri 
yenileriz» diye geçen ifadesinin «seçimleri ye
nilemek» şeklini aldığını söylemiştir. Sayın Bö
lükbaşı bu konuşmasını yaparken birleşime Baş
kanlık etmekte olan Meclis Başkanı Sayın Fer-
ruh Bozbeyli iki defa Sayın Osman Bölükba-
şı'ya ikazda bulunmuş, ricada bulunmuş, böy
le bir talebiniz, iddianız varsa, bunun yeri bu
rası değildir, Başkanlığa müracaat eder, konu
nun tahkikini istersiniz demiştir. 

6 Mart 1966 tarihli 63 ncü Birleşim zaptı 
bu beyanları ihtiva etmektedir. Ancak, Sayın 
Bölükbaşı, Sayın Bozbeyli'nin bu ikaz ve ricaları
na rağmen Başkanlığa müracaat etmemiştir. 
Bunun üzerine Meclis Başkanlığı -iddiayı ve 
keyfiyeti re'sen tahkik mecburiyetini duymuş
tur. Zira yüksek malûmunuz olduğu üzere İç
tüzüğün 208 nci maddesinin 4 ncü fıkrası zabıt 
ceridesinin ve zabıt hulâsasının tanzimine neza
ret vazifesini Meclis Başkanına varmiştir. Bu 
nezaret keyfiyeti herhalde sadece zaptın maddi 
şekline mütaallik olmamak gerekir. Zaptın sıh
hatli bir şekilde ortaya çıkmasında da elbette 
Meclis Başkanı sorumludur. 

Meclis Başkanı o tarihte İdare Âmiri bulu
nan Sayın Zühtü Pehlivanlı'yi bu işin tahki
kine memur etmiştir. Sayın Pehlivanlı 14 Mart 
tarihinde Sayın Osman Bölükbaşı'ya bir yazı 
yasarak Meclisin 6 Mart tarihli Birleşiminde 
ortaya attığı iddiayı ispat için ve bir tahkika
ta mesnedolmak üzere iddialarınızın dayanağı 
olan delilleri Başkanlıkça durumun tahkikiyle 
görevlendirilmiş olan İdare Amirliğine acilen 
vermeye davet etmiştir. Bu yazının tarihi arz 
ettiğim gibi 14 Mart tarihidir. Buna cevap ver
meyince, Anakara Milletvekili o tarihte Mealis 
İdare Âmiri olan Sayın Zühtü Pehlivanlı 6 Ni
san tarihinde bir tekit yazısı yazmış ve Sayın 
Bölükbaşı'yi üç gün içinde iddialarını doğrula
maya ve delillerini göstermeye davet etmiştir, 
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Bu yazı üzerine Sayın Osman Bölükba,§ı Mec
lis Başkanlığına hitaben . 1 1 . 4 . 1966 tarihinde 
bir yazı göndererek Sayın Zühtü Pehlivanlı'ya 
itimadı olmadığını, bu tahkikatın tek başına bir 
Adalet Partili İdare Âmirine tevdi edilmesinin 
kanaatince müdafaası mümkün olmıyan bir 
yol bulunduğunu, tahkikatın tarafsızlığından 
şüphe edilenıiyecek bir heyet marifetiyle yaptı
rılması takdirinde istenilen bilgileri vereceğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine kendisine bizzat 
Meclis Başkanı Fer ruh. Bozbeyli imzası ile 
12 Nisan tarihinde bir yazı yazılmış ve Sayın 
Bölükbaşı tekrar iddiasını ispata davet edilmiş
tir. Sayın Meclis Başkanı bu yazısında Osman 
Bölükbaşı'ya; «tahkikat neticeleri Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine uygun olarak kurulmuş 
tarafsız bir heyet olan Başkanlık Divanınca 
tahlil edilerek karara bağlanacaktır. Meclis 
İdaresinin ve görevli teknik personelin taraf
sızlığı hakkında iddialarınız dolayısiyle kamu 
oyunda yaratılan tereddüt ve şüphelerin daha 
fazla sürdürülmesine mahal bırakmamak üzere 
iddialarınızın dayanağını teşkil eden delilleri
nizin üç gün içinde ibraz ve tevdiini rica ederim.» 
demiştir. 

Ancak Sayın Osman Bölükbaşı bu yazıya da 
cevap vermemiş ve fakat Saym Mcmduh Erde-
mir arkadaşımızın imzasiylc 18 Nisanda Meclis 
Başkanlığına bir yazı yazılarak Saym Osman 
Bölükbaşı'nm iddiasını doğrulıyacak delilin TRT 
sey bandı olduğu ve bu ses bandının getirtilip 
Başkanlık Divanında dinletilirse hakikatin teza
hür edeceği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine tahkikat kendisine tevdi edil
miş olan idare Âmiri Zühtü Pehlivanlı mese
leyi Başkanlık Divanına getirmiş, fakat Baş
kanlık Divanı Saym Erdemir'c biraz önce arz 
ettiğim yazısındaki iddianın mesnedi olaralk sa
dece TRT ses bandı gösterilmiş olduğu halde, 
bir karar ittihaz ederek 7 Torumuz tarihinde 
keyfiyetin bir defa daha Osman Bölükbaşı'ya 
yazılmasını ve varsa delillerini beş gün içinde 
bildirmesini karar altına almıştır. Bunun üze
rine; Meclis Başkanı Saym Ferruh Bozbeyli 
8 Temmuz'da Saym Bölükbaşı'ya bilmiyorum 
artık kaçıncı defa oluyor, bir yazı daha yaz
mış, Başkanlık Divanının bu kararından bah
sederek delillerini beş gün içinde bildirmesini 
istemiştir. Fakat Saym Bölükbaşı, Saym Boz-

beyli'nin Başkanlık Divanının kararma istina
den yazdığı bu yazıya da yine cevap verme
miş ve her hangi bir delil göstermemiştin'. Bu
nun üzerine Başkanlık Divanı tatilden sonra 
ikinci toplantı yılının başında yaptığı, ilik 
toplantıdan bbisi olan 10 Kasım tarihinde ko
nuyu incelemiş Meclis zabıtlarım, Meclis ses 
bandı ve TRT den getirilen bandı ile karşılaş
tırarak daha, önceki birleşimlerde Yüce Heye
tinize arz edilmiş olan kararı ittihaz etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde -hâsılo3.au in
tiba şudur: Saym Osman Bölükbaşı elinde 
uucvcudolduğunu bu kararın alınmasından ve 
Yüce Heyetim ıttılaına arz edilmesinden son
ra bir basm toplantısında açıkladığı belgeyi 
adeta kasten veya büyük bir ihmalin sonucu 
olarak Başkanlık Divanına vermemiş, Başkan
lık Divanının konuyu kendisinin de arzu cde-
eeğıl şekilde etrafiyle derinliğine incelemesini 
âdeta, önlemiş ve bu suretle konuyu kendi ar
zu etliği bir zamanda tekrar bir polemik mev
zuu olarak canlandırmak •inS;;iyatii'ini elinde 
Lııüiu:ştur. hunim bizce başka türlü bir izahı 
yoktur. Çünkü, mütaaddit davetlere ve ricala
ra rağmen delillerini Başkanlık Divanına ver
memiştir. 

Muhterem •arkadaşlarım, Başkanlık Divanı 
kararının Yüce Heyetin ıttılaına sunulmasın
dan sonra konu daha da vahim bir manzara arz-
etuıiş bu'lun m aktadır. Saym Bölükbaşı istira
hat to bulunduğu Adana'dan Meclis Başkanına 
bir telgraf çekmiş ve ithamlarını daha ağır bir 
şekilde tekrarlamıştır. Ankara'ya teşriflerinden 
sonra bir basın toplantısı yapmış bu ithamları 
yine içinde sahtekârlık kelimelerini; «hesabını 
göreceğim ifadelerinin» geçtiği yözlerle söyliye-
rek daha da şiddetlendirmiştir. Bütün bu hu
suslar, elbette ki kabul buyuracağınız önergeler 
muvacehesinde, açılacak bir Meclis araştırması 
ile anlaşılacaktır. 

Benim arz etmek istediğim bir iki husus kal
mış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Bölükbaşı'nm 
Başkanlık Divanına ibraz edeceği yerde bir ba-
s'in toplantısında açıklamış bulunduğu fotoko
piler hakikaten bâzı arkadaşların şüphesini mu-
cibolmuştur, tereddüdünü mucibolmuştur. Ben
den önce konuşan saym arkadaşlardan Adalet 
Partisi Orupu adına konuşan saym arkadaşımız, 
biraz da meslekten gelmiş olmanın verdiği bir 
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yetkiyle bu hususlara da temas etti ve bâzı tek
nik bilgiler arz etti Yüce Heyetinize. Arkadaş
larım, elimizde bir rapor vardır. Geçen dönem
de Başkanlık Divanına dâhil bulunan bir idare 
âmiri ve iki kâtip arkadaşımız Başkanlık Di
vanınca gerek steno usullerinin geliştirilmesi ve 
stenografların daha kalifiye lıale getirilmesi ve 
gerek Meclis teyp ve ses bantlarının en mütekâ
mil cihazlardan olması husuunda tetkikler yap
mışlar ve bunun neticemi Başkanlık Divanına 
arz etmişlerdir. Ben bu teknik hususlara girecek 
değilim. Bunları arz ettiğim gibi gerek arz edil
miştir, gerekse Meclis araştırması sırasında mey
dana çık-a çaktır. Ancak şu kadarını söyl iyeyim 
ki, bizim stenolarımız dakikada 250 ilâ 275 he
ce zaptedebii inektedirler. Zaptın matbaaya ve
rilir selde girebilmesi ancak bunların teyplerle 
karşılaştırılmasından sonra mümkün olmakta
dır. Benim şu anda yapmış olduğum bu konuş
mamı üç saat sonra gider alırsanız, almak is
t e r in iz sizlere alelacele verilecek zaptın belki 
sıhhatli olmaması ihtimali vardır. Ama bu yet
kili stenoların kendi tuttukları steno zabıtlarını 
deşifre ederek makin a ile tape etmelerinden ve 
yetkili şeflerin nezareti altında ses bantlariyle 
karşılaştırıldıktan sonradır ki, sıhhatli bir hale 
gelmektedir. Bu ham zabıt dediğimiz zabıt ace
leyle alındığı için ve yine Adalet Partisi Clrupu 
adına, konuşan sayın arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi. ayrıca, bir tahkikat mevzuu olan biraz da 
zor kullanılarak alınıp, verilme hâdiseleri cere
yan ettiği için aceleyle verilmiş bir zabıttır. Bu 
ihtieaea sal ili olan bir zabıt değildir ellerindeki 
zabıt. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı'ya 
veya, Millet Partisi Sayın Grupuna verilen yazı 
o zamanın Tutanak Müdürü, bilâhara yaş haddi 
sebebiyle emekliye ayrılan, daha sonra da Hak
kın rahmetine kavuşan, faziletini ve dirayetini 
sizlerin benden çok daha iyi bileceğiniz merhum 
Salih Onar'm, imzasını taşımaktadır ve bu yazı 
9 Mart tarihini taşımaktadır. Aynı Salih Onar 
9 Marttan iki gün evvel, 7 Martta Genel Sekre
terliğe müracaat, ederek bakınız no diyor: «Mil
let Meclisinin 6 . 3 . 1966 tarihli 63 ncü Birle
şiminde Millet Partisi Genel Başkanı Osman 
Bölükbaşı tarafından Meclis tutanakları ve 
bantlarının tahrif edildiği yolunda tutanaklara 
geçes bir iddia ortaya atılmıştır. Geçen devrede de 
aynı parti mensuplarınca yine bantların tahrif 

edildiği iddia edilmiştir. Bu gibi iddialar kamu 
oyunda menfi tesir bırakabileceği gibi, bu gö
revleri ifa eden memurların suiistimal yaptıkları 
ve görevlerini kötüye kullandıkları hususunda 
çok ciddî neticeler doğurabilecektir. Bu iddiala
rın doğru olup olmadığı konusunda tahkikat 
açılarak neticenin tutanaklara tescil ettirilmesi 
suretiyle memurların bu töhmetten kurtarılması 
veya varsa müsebbiblerinin cezalandırılması için 
Yüksek Başkanlığa intikal ettirilmek üzere du
rumu saygı ile arz ederim.» 

Yani rahmetli Salih Onar 7 Mrat tarihinde 
Genel Sekreterliğe bu müracaattı yapıyor; 
9 Martta Sayın Bölükbaşı'ya kendi imzasiyle 
kendi mühürüyle bu zaptı veriyor ve 11 Mayısta 
da zaptın bugün elimizde bulunan gerçek şeklini 
gerçek metnini yine kendi imzasiyle matbaaya 
gönderiyor. Biran için düşünmek gerekir. Rah
metli Salih Onar acaba kendi kendinli mi ihbar 
etmek mevkiinde idi? Elbette ki kendisinden ne 
böyle abesle iştigal ve ne de Meclis zabıtları ve 
MS bantları üzerinde oynamak gibi bir küçük
lük beklenemezdi. Şu halde durum nedir:? 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Osman Bö
lükbaşı, Başkanlık Divanı kararının, Yük
sek Heyete arzından sonra iki yeni iddiada 
bulunmuştur. 

.Birincisi; Başkanlık Divanı kararı beni 
yalancı -mevkiine düşürmüştür, ben yalan söy
lemem, mazim ve hizmetlerim maydandadır 
buyuruyorlar. 

İkincisi; Başkanlık Divanı kararının kendisi
nin Meclis'te bulunmadığı bir celsede 'okutul
muş olmasını bir tenkid konusu yapmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hemem arz edeyim 
ki, Başkanlık Divanı'na dâhil hiç bir üvenin 
hatırından, hatırının köşesinden dâhi, Sayın 
Bölükbaşı'yi yalancılıkla itham gibi bir husus 
geçmemiştir. Bütün Başkanlık Divanı arkadaş
larımı böyle bir tölr ;rM'>n tenzih ederim. Ama, 
yalan söylemenin yanında bir de yanılma deni
len bir keyfiyet vardır. Bir insanın adı Sayın 
Bölükbaşı da olsun ve. unvanı, sıfatı ister fiilî 
Genel Başkan, ister müstafi Genel Başkan, is
ter mânevi Genel Başkan olsun, bir kere ken
di kendisine yanılabileceğine 'kanaat getirirse 
bir bardak suda fırtına koparmak hikâyesin
den bizi de, efkârı umumiyeyi de, memleketi 
de kurtarmış olur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 
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Muhterem arkadaşlarım, * Sayın Osman Bö-
lükbaşı'nm üzerinde durduğu ve tenkit konu
su yaptığı ikinci husus Başkanlık Divanı ka
rarının kendisinin bulunmadığı bir celsede 
Meclis'e arz edilmiş olmasıdır. Ve bunu en ha
fif tâbiri ile bir nezaketsizlik diye karşıladığı
nı ifade etmiştir. Müsaade buyursunlar Mec
lis Başkanm'dan böyle bir nezaketi bekliyen 
bir milletvekilinin de acaba 'isti'rahatin'n kac 
gün süreceğini Meclis Başkanına bildirmek ne
zaketini göstermesini biz istemek hakkına sahip 
değil miyiz? Bizim için izinli olmadığı takdir
de, aslolan milletvekillerinin Meclise devamla-
rıdı:'. Biz hangi milletvekili nerede istirahat et
mektedir diye hususi istihbarat vasıtalariyle 
onların peşine düşecek olsak ve, tesbit ettiği
miz bu vaziyete göre de Meclisin çalışma gün
demini tanzim etsek, o zaman işin içinden çı
kılmaz bir kargaşalık ve keşnıekeşlikle karşı 
karşıya kalmış oluruz. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanının kararının 
Meclis Yüce Heyetine arzında Sayın Osman Bö-
lükbaşı'nın kasten bulunmaması gibi bir husus 
asla kimsenin aklına .gelmemiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, konu diğer arka
daşlar tarafından teknik yönleri ile de size arz 
edilmiş bulunmaktadır. Biz Başkanlık Divanı 
olarak Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 
(Ortadan ve soldan alkışlar). İstiyoruz ki, bu 
dedikodulu konu, hcı'kesi huzursuz eden, Mecli
sin itibarını sarsan bu konu bir açıklığa, bir 
vuzuha kavuşsun. Varsa bunun müsebbiplerini 
bulalım, müstahak oldukları cezaya çarptıra
lım. Ama temennimiz, tahminimiz, hattâ ka
naatimiz odur ki, gelecek kuşaklar bir gün bir, 
bardak suda fırtına koparmak deyimine bir 
örnek bulmak iatcaoler diyecekler ki, «Hani 
Türkiye Millet Meclisi, 1966 senesinin Mart 
ayında bir tartışmaya girişti, 1967 senesinin 
bel'ki Mart ayında nasip olursa bitirdi ya, işte 
bunun örneği budur.» diyeceklerdi. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,.... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 

adına söz talebimiz var, daha evvel verildi. 
Lütfedin de konuşalım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tahri
fat yapıldığı iddiası olan zabıtlar hakkında 
bir Meclis araştırması açılması ve bununla il

gili olarak bir komisyon kurulması hususunda 
verilmiş olan önergeler üzerinde bütün parti 
grupları ayrı ayrı müspet mütalâa etmişler ve 
Başkanlık Divanıda Meclis araştırması açılma
sını uygun mütalâa etmiştir. Anlaşılıyor ki, 
Yüce Meclis huzurunda bunun aleyhinde Mec
lis araştırması açılmasının aleyhinde bir tek 
milletvekili arkadaşımız mevcut değildir. Mü
zakereler kâfi görülmektedir. Ve bu hususin 
bir yeterlik önergesi verilmiştir. (Sağdan gü
rültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Son söz 
milletvekilinindir hükmüne uygun olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — O kanunların müzakeresinde-
dir. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Korku
yorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Onlar da, ko
nuşanlar da bu mevzuda yalan söylüyorlar. 

BAŞKAN — Meclisin Başkanı yalan söy
lemez. Aslında bu araştırma komisyonu kuru
lur, zaten mevzu münhasıran araştırına ko
misyonu kurulmasına dairdir... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Hayır, 
yok... 

BAŞKAN — Araştırma komisyonunda her 
türlü beyanda bulunabilirsiniz. Meselenin esası
nı görüşmüyoruz ki. Bir usul meselesini görü
şüyoruz; Araştırma komisyonu kurulsun mu, 
kurulmasın mı? Şu Meclis ittifak halindedir 
ki, bu araştırma komisyonu kurulsun. Bundan 
daha tabiî bir sev yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Kifa
yet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, kifayet önergesini 
okutalım, usulüne uygun olsun Sayın Bölükba-
şı. Müsaade buyurunuz, heyecanlanmayınız, 
sert harekette bulunmayınız ve Başkanlığa iti
bar gösterir halde bulununuz. Rica ederim yu
muşak olunuz biraz. (Soldan ve ortadan alkış
lar) 

Buyurunuz, önergeyi okuyunuz. 

Saym Başkanlığa 
Bütün gruplar Meclis araştırması açılması 

hususunda ittifak halindedir. Konu üzerinde 
yeteri kadar görüşülmüştür. Müzakerelerin ki
fayetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, münhasıran 
kifayet aleyhinde, lûttfen bunun dışına çıkma -
yınız. 

SELÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kifayet takririne lüzum yok ki kifa
yet aleyhinde konuşma olsun. 

BAŞKAN — Yar efendim. Müsaade buyu
run Sayın Esatoğlu, onu da Riyaset takdir 
eder, var efendim. 

Buyurun Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bir 
muhterem arkadaş, anlamadığımız bir se
beple, kifayete lüzum yoktur, diyor. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı., buna yalnız 
ben cevap veririm. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gen
soru hakkında, gensoruyu verenle gnıy) söz
cülerinin konuşacağını Anayasa tesbit etmk 
tir. Meclis araştırması bilmüzrJkerc kavara 
'bağlanır, müzakerelerde yalnız parti grupla
rının sözcüleri konuşur d'ye bir kaide yoktur, 
müzakereler günlerce de devam edebilir. Müza
kerelerin.. 

BAŞKAN — Efendim .bendeniz onu izah 
ettim, siz devam ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
zakerelerin devamını önlemek için 'sunî kaide
ler icadedenler, anlaşılan yarası olup da go-
cununlara benziyorlar. (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Riyasete biraz saygılı oh> sesleri.) 

Müsaade buyurursanız, siz hakka saygdı 
olun, Riyasete saygı kolay, hakka, sayıgılı 
olnn. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, istirham 
ediyorum müdahale etmeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Arkadaşlar; müzakereler kâfi delildir. Burada 
umumi efkân yanıltacak birtakım hilafı hakikat 
•sözler, birtakım mantık oyunları izafe c;lilmek ;u-
retiyle, Başkanlık Divanına, Cumhuriyet Halk 
Partisine mensubokm aıkadalar:unz 'ta rafından 
izafe edilmiştir. Şimdi o söylediği sözleri nasıl is
kambilden yapılın1» bir sejto olduğunu, hakika
tin fiskesini yediği zaman göreceksiniz. Ama 
imkân verirseniz. Im'k/Yı vermem :!k suret'yle Bö
lükbaşı'yi konuşturmadılar, hakikati örttüler itha
mını üzerine çekmek isf.yrsanız vermezinle;. Bu
rada bir toplantıda konuşmak şart değildir. 
Biz buralara gelmeden evvel volu hapsane-

lerdcn geçen meydanlarda çok konuştuk. 
Binaenaleyh, kendinize güveniyorsanız ki

fayeti reddediniz. Konuştuğum zaman sizi na
sıl. aldatmaya teşebbüs ettiklerini göreceksi
niz. (A. P. sıralarnda gürültüler.) 

NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Araştırma 
komisyonu kurulacak. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yoook. 
Araştırma komisyonu için madem.... 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, sayın arkadaş
lar rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Araş
tırma komisyonunun kurulması kâfi değildir. O 
halde herkes buraya gelir ve araştırma ko
misyonu kurulsun deyip gideydi. Niçin saat
lerce konuştular? (Gürültüler.) 

BAŞKAN —< Sayın Mcntejc. rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yarası 

olan gocunur. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Mcnteş rica ederim. 

Arkadaşlar, rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz ne 

kendinize güvenebiliyorsunuz, ne bahar havası 
dostunuz kendisine güvenebiliyor. Güvense bu
rada alacağı cevabı görecektir. (Ortadan ve sol
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Vaktiy

le biz bir seçim kanununda hasbelkader aynı 
fikri müdafaa ettik diye 1 önün'nün, Halk Parti
sinin peyki diyordunuz. Size ne demeli? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siyasi 

izdivaç (Hitabet kürsününün mikrofonu 
Başkan tarafından kesildi) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, rica ederim. 
Verilmiş bulunan yeterlik önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etiniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — (A. P. 

sıralarına dönerek) Millet sizin sahtekârlarınızı 
biliyor, sahte masonlarınızı biliyor. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Susun 
be eşekoğlu eşekler! (Gürültüler, A. P. sırala
rından M. P. sıralarına doğru yürümeler.) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, zapta geçen 
iradenizden... (Gürültüler) 

Sayın Bölükbaşı... (Osman Bölükbaşı A. P. 
sıralarına doğru yürüdü.) 
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Saym Erdemir... Sayın İdare Âmirleri... Sa
yın Bölükbaşı... Sayın arkadaşlarım. (Şiddetli 
gürültüler ve Başkanın çanı sesleri) Oturunuz 
arkadaşlar, oturunuz efendiler. İdare Âmirle
ri.... (A. P. sıralarından M. P. sıralarına ve 
M. P. sıralarından da A. P. sıralarına doğru yü
rümeler, şiddetli gürültüler.) Oturunuz efen
dim, oturunuz arkadaşlar. Rica ederim. Muh
terem arkadaşlarım çok rica ederim, sükûneti 
muhafaza ediniz ve oturunuz yerinize istirham 
ederim. 

Sayın Erdemir, Yüce Meclis huzurunda hiç
bir milletvekiline yakışmıyacak şekilde ve dere
cede çok galiz beyanda bulundunuz. (Gürültü
ler) Çok rica ederim bir dakika. Şimdi bu 
sözünüzü, ayağa kalkınız ve geri alınız. Aksi 
takdirde hakkınızda en zecri müeyyideyi tatbik 
edeceğim. «Eşekoğlu eşek» tâbirini kullandı
nız. Lütfen kalkınız da geri alınız bunu. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Onlar 
şimdiye kadar yaptıkları iftiraları kabul etsin
ler; ben ondan sonra sözümü geri alacağım. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir geri almıyor 
musunuz ? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Hayır 
almıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir hakkınızda İçtü
züğün 187 nci maddesi gereğince takbih cezası 
veriyorum. (Gürültül er) 

Şimdi arkadaşlarım İçtüzüğün maddei mah
susu gereğince, takbih cezası tertibettim. He
yeti Umumiye.de oylamadan evvel savunma hak
kınızı veriyorum, buyurunuz. Konuşmanızı 
münhasıran o kullanmış olduğunuz kelime üze
rine teksif ediniz. Aksi takdirde, yeni bir ihti
lâf yaratmayınız. (Gürültüler) 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — Babamıza 
küfretti artık savunma yapmasına lüzum var 
mı? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eroğan. Bir 
dakika. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sahte 
bahar havaları bizi susturamıyacak. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, her şeyden evvel 
yapılmakta olan müzakerenin bir noktasında 
kendilerine göre haklı oldukları gibi bir inancı 
efkârı umumiyeye yayabilmek için, birtakım 
iftiralar ediliyor, yalanlar söyleniliyor. Arka

sından basit bir kifayet müzakere takriri ile 
başkalarının konuşmasına imkân verilmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, kullanmış ol
duğunuz kelimeyi bu Meclisin ulvî çatısı altın
da kullanmak imkânından mahrumsunuz. Bu 
bakımdan çok rica ederim. 

MEMDUH ERDUMİIİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım; benim burada kendimi müdafaa et
memi istemiyor musunuz? O noktaya teksif edi
yorum . 

BAŞKAN — Evet, müdafaanızı bu noktaya 
teksif edeceksiniz. 

MEMDUH ERDWMl.lt (Devamla) — Arka
sından burada, yeterlik önergesi aleyhinde1 yapı
lan konuşmalar üzerine, Sayın Genel Başkanı
mız Osman I>ölükbaşı'y<ı oradan galiz lâflar edi
liyor. O zaman onlara Sayın Başkan müdahale 
etmiyor; onun cevabını biz verdiğimiz için kal
kıp burada bize ceza vermeye kalkıyor. A İmli
yorum, müstahak görüyorum. (Gürültüler A.P. 
sıralarından Konya Milletvekili Necati Kalay-
cı'nın kürsüye doğru yürüdüğü görüldü.) 

BAŞKAN — Saym Kalaycı bir dakika, Sa
yın arkadaşlar, Sayın Erdemir'e.... (Şiddetli 
gürültüler, M. P. ve A. P. sıralarından karşı
lıklı lâf atmalar ve birbirlerinin üzerine yürü
meler) 

Muhterem arkadaşlar, bir dakika. Sayın Er-
demir'e bu Yüce Meclisin ulvî çatısı altında 
kullanmış olduğu çok müstehcen, bir milletve
kiline asla ve kafa yakışmıyacak. şekilde bu
lunduğu beyandan dolayı takbih cezası veriyo
rum, bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Sayın Erdvmir bu be'vaıvına rağmen 
kendisini tebriye etmek için Meclis kürsüsüne' 
gelmiş, takbihi müstelzim ha re ketinden vazgeç
mediğimi aleni surette beyan etmiştir. Yine iç
tüzüğün .188 nel maddesi gereğince kemlisini' 
Meclisten muvakkaten çıkarma cefası veriyo
rum. Bu hususta... («Bir ay olsun1» sesleri) Ken
disi bir hafta müddetle («Bi'r ay» sesleri) ce
zayı Reis verir. Bir hafta müddetle Meclisten 
çıkarılma cezasını oyunuza sunuyorum, kabul. 
edenler... Kabul etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) _- Bu 
ikincisi i'çi'n müdafaamı almadan oya koyuyor
sunuz. 
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BAŞKAN — Sordum müdafaanızı... (Mem-
du'h Ercleımr'iîıı direnmesi ve gürültüler) Sayın 
İdare Âmirleri alâkadar olunuz, çıkarınız efen
dim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Müda
faamı1 almadınız. Müdafaasız ceza verilmez. 

BAŞKAN — Müdafaanızı sordum. Müdafaa 
istenmedi. Sayın İdare Âmirleri alâkadar olun, 
çıkarınız Sayın Erde'mir'i. (M. P. sıralarından 
gürültüler) 

Oturunuz yerinize Sayın Bölükbaşı... Bu 
Mecliste nizam, intizam, asayiş ve tüzüğe saygı1 

lâzımdır. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Meclisi 

basanlara înönü dün sahte masonlara «eşkıyaö» 
diyordu. Şimdi evliya mı oldular?... 

BAŞKAN — tnlön'ü'n'ü'n dedikleri beni alâ
kadar etmez. Sayın Bölükbaşı ne alâkası var 
İnönü'nün dedikleri ile bunun? 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi Sayın Coş
kun Kırca tarafından verilmiş bulunan bu Araş
tırma Komisyonunun 17 üyeden kurulmasını 
mutazammın bir önerge var, onu okutacağım. 

Bir Araştırma Komisyonu teşkili hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnlcr... Kabul edi'lmistir. 

Bu komisyonun 17 üyeden mürekkebolnıası-
nı tazammun eden bir önerge vardır, okutuyo
rum. Lütfen sükûneti muhafaza ediniz, sakin 
olunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tutanaklarda, ses bantlarında sahtecilik ve 

tahrifat yapıldığı iddiasına ilişkin olarak ku
rulacak Araştırma Komisyonunun, Anayasanın 
85 nci maddesi uyarınca 17 üyeden kurulmasını 
arz ve teklif ederim. 

O. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. Bir Meclis Araştırması Komisyonu ku
rulacaktır. Kurulacak komisyon 17 üyeden ıııii-
rekke'bol aeaktır. 

Ne kadar müddetle çalışacağı hususunu Yü
ce Meclis tanzim etmelidir. Bir teklif var mı 
efendim? (Soldan «on gün», «bir ay1», «onbeş 
gün olsun» sesleri) 

Müsaade buyurursanız 15 gün müddetle ve
rilmesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul 
edilmiştir. 15 gün müddetle üye seçimi tarihin
den itibaren muteber olacaktır. 

İcabında bu komisyonun başka mahallere 
gitmesi tahmin etmiyorum ki, bahis mevzuu ol
sun. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi öncelikle gö
rüşülmesi kararlaştırılan işlere geçiyoruz. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/253) (S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
1966 Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinde 

gelir ve giderler arasındaki farkı teşkil eden 
700 000 000 liranın iç istikrazla kapatılacağı 
öngörülmüştür. 

1966 Kalkınma İstikrazı kanlın tasarısı il
gili komisyonlardan geçerek 164 sıra sayılı ola-

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rak gündeme alınmış bulunmaktadır. 
İstikraz tahvillerinin baskı ve satışı zamana 

bağlı olduğu cihetle sözü gecen taşanımı bir- an 
evvel kanunlaşmasını temi nen gündemde bulu
nan bütün işlere takdim en öncelik ve ivedilikle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum ; 
kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle ve öncelikle görüşülme teklifi var-
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dır. Teklifi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
1963 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı 19G6 bütçe yrlmda ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere 700 milyon liraya kadar 19GG Kal 
kınma İstikrazı adı ile uzun vadeli iç istikra;: 
akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is 
tiyen var mı? 

Buyu inin S ay m Kırca. 
C. II. P. GltUPU ADINA COŞKUN KTRO/ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; bir, i]-' 
hususu grupum adına huzurunuzda tcsc'l etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hükümet, 1966 bütçe yılında yapılacak yatı
rımların finansmanında kullanılmak üzere 70P 
milyon lirava kadar istikraz çıkarmak yctk's'n" 
almak üzere huzurunuza bir kanun tasarısı getir
miş bulunmaktadır. 

Bu 700 milyon liralık istikrazın İktisadi te
sirleri hepimizce malûm olduğu gib", istikrazın 
hangi kaynaklardan temin cdilcccğ'nc göre deği
şir, Eğer bu İstikraz gerçek bir souscript'oıı yok' 
ile yapılacaksa o zaman hakikaten özel (vektördcı 
kamu sektörüne bir kıymet transferi söz konusu 
dur. Yok eğer bu istikraz, çok kere yapıldığı g'-
bi, ticaret bankalarına, satılmak suretiyle yapıla 
caksa gerçekten böyle bir kıymet transferi sö 
konusu değildir ve başka şartlarla ola müterafik 
olmak üne re bir dereceye kadar bunun cnflâsyo-
nist tesirleri olabileceği söylenebilir. 

Şimdi Hükümetten şunu sormak lâzımdır; İs
tikraz kanunları getiren hükümetler umumiyetle, 
yanılmıyorsak bu istikrazları ticaret bankaları 
fonlarından, çok kere Merkez Bankası ta. a Dr: 
dan da finanse edilmek suretiyle karşılanması:.! 
değil, fakat gerçek souscrlt'onla:ı öngörür. Yan 
vatandaştan, özel sektörden kamu sektörüne bir 
transferi öngörürler. Eğer özel sektörden kamı: 
sektörüne bir transfer öngörülüyorsa, özel teşeb
büse öncelik verdiğini idd'a eden bir Ilükümc! 
niçin böyle bir transferi derpiş eder? Eğer böyle 
bir transfer mevcudolmıyacaksa o zaman niç'n ya
tırımların finansmanı daha sağlam kaynak'ara 
baş vurmak suretiyle yapmayı derpiş etmez, özel 
sektöre öncelik vormiyen iktidar iç'n böyle bir ka
nunu çıkarmak onun kendi temel felsefesine ay

kırı sayılmıyabilir. Ama her iki halde de ister ger-
;ek souscsiptlon'la olsun, ister ticaret bankaları
na satılmak suretiyle olsun, her iki şıkta da enfi-
msyonist tesirler açık olacağına gö^c, her halde 
himaye edilmesi Hükümetin genel politikası ica-
oi olan özel sektör lehinde neticeler doğurmıya-
eaktır. 

Durum böyle olduğuna göre, bütçelerde sami
miyet prens'binc Hükümet'n riayet etmesi belki 
"aka uygun bir yol olur. Eğer, gerçek souscrlp-
'on yapılacaksa özel sektörden kamu sektörüne 
)lr kıymet transferi söz konusu olacağına göre, 
>a kıymet transferi karşılığında bir de kamunun, 
)o;,letln faiz ödemesine ne lüzum vardır? 

Bunu vergi vermeye muktedir yüksek gelir 
abakalarmı sosyal adalete uygun bir surette ver
ilendi rme suretiyle yapmak pekâlâ mümkün. Bu 
apıldığı takdirde, bu gibi istikraz kanunlarına 
htiyaç hâsıl olmıyacaktır ve ancak bu yapıldığı 
akdirdedir ki; Hükümet kendi özel sektörcü fel-
:e fesi içinde de İsterse bu suretle sağlam vergi 
kaynaklarından vergiler almak suretiyle elde et-
; ği kaynakları yine de özel sektöre transfer et
mek imkânına sahiptir. Biz böyle bir transferin 
prensibine karşıyız. Fakat her halde şimdi baş-
. ur ulan yol, bu kalkınma istikrazının kaynakla
rının temini için hangi yola baş vurulursa vu
rulsun, çelişmelerle dolu bir yoldan başka bir 
joy dcğldrr. 

Bu hususu tutanaklara tescil ettirmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Hükümetin sevk et
miş olduğu bu kanun teklifi, bilindiği gibi, 1966 
bütçesinin kabulü münasebetiyle ve onun içe
risinde dcrcedilmiş bulunan Ödenek ve gelir 
miktarları arasındaki 700 milyonluk farkı iza
le etmek maksadiylc getirilmiş bulunmaktadır. 
Aşağı yukarı dünyanın her tarafında sosyalist 
rejimler dâhil, Devlet bütçesinin gelirleriyle gi
derleri arasındaki farkı, hattâ büyük bir ihti
mal ile de Devlet bütçesinin likiditesini temin 
maksadiylc bu türlü yetkiler Meclislerden alm-
makta ve yürütülmektedir. 

Benden evvel konuşan Sayın Halk Partisi 
Sözcüsü buyurdular ki; Hükümetin özel teşeb
büsten kamu teşebbüsüne aktarılmasını öngören 
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bir malî potansiyelin böyle istikraz yoliyle de
ğil de sadece vergi yolu ile aktarılmasının daha 
isabetli olacağı fikrini burada savundular ve 
esbabı mucibe olarak da, nasıl olsa özel sektör
den alman bu malî ve iktisadi potanslyen, netice 
itibariyle yine özel sektöre iade edilmiş ola
caktır. tik bakışta durum her ne kadar böy
le- görünüyorsa da vaziyet pek de öyle anla
tıldığı gibi değildir. Vergi yoliyle kapatılması 
bütçe gelir ve giderleri arasındaki farkın ver
gi yoliyle kapatılması usulü memleket ekonomisi 
yönünden, özel teşebbüs yönünden esaslı su
rette, bilhassa kalkman memleketler için iyice 
etüded ilmeye değer bir mevzudur. 

B'l hassa Türkiye'de vergi yoliyle bu farkın 
knpn.tilma.Fi c'hctino gidHd'ği zaman ö^cl toseb-
bin de halivle bu durumdan şi.kâvctçi olabilecek
tir, olur da. Çünkü özel teşebbüsün, biz ya
tırım hızını artırmaya daha geniş sahalara ya
tırım yapmasına teşvik eder bir durum içeri-
s'nde olacağımız yerde kendisinden sadece bu 
ve bu t iHü gel T ve gider farklarının, daha doğ
rusu, bütçe finansmanının tclâf"si için yeni 
verg'ler ihdas etmek veyahut mevcut vergile'"1' 
ağırlaştırmak gibi bir tutuma girecek olursak 
bu da madalvonım tersi yönünden, özel te
şebbüsün faal i vetl erinde, yatırımlarında mas-
r>ot tei'.r bırakmr-.nçaktır. Bütçe tekniğini iv1 

h'l-nlor bunu çok ivi takdir edeceklerdir. Hat
tâ, övlo zamanlar olmuştur ki, yalnız bütçeı in 
aç-ğrm. bu vö^den relir grder farkını kapamak 
mak/vrdivle d°~;h myasavı tanzim. maksedVlo 
iç istikraza gid'ld'^i. zamanlar olmuştur. Simd' 
bu hu «un normal hiUçe müzakereleri sıvasmd-'1 

<T,">—r>1- İ T ı n r i ' . " P ' , l n ' v ' ' ı v o o-^TpIr^fv F m i 1 " 1 ^ TTe^ ,v^-

te bü^e-v-ı Hi'Tryı Ve-V^de nüt-Vın rd:l-
mis vo kabul ed'lmişt.ir. Malice BakanbfV-c-
VPMMO ödeneklerin gelir miktarları ararmdnki 
700 nrl^ouluk fa-'km iç. istikraz yolu ile karşı
lanması tasvip görmüştür. 

Huzurunuza r̂ et ir 11 nr'ş olan bu ta sarı vı Moe-
İVerdon bir vetki olarak Maliye Bakanlığı Je-
h'na çıkarmaktan ibarettir. 

Prens!p itibariyle âmme hizmetlerinin düzen
lenmesini içeris'ne alan bütçelerde bu farklılık
ların muhtel'f volla-la prdorilmcsi husuF.u ço
ğu rn man muhtelif memleketlerde müdafaa cd'l-
mV.ir. Fakat pivasa durumu ve en uvgun 
hal çaresi olarak bulunabilen tek usul bunun 

istikraz yolu ile kapatlmasıdır. Kaldı ki şimdi
ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin bütçelerinin hemen hepsinde, % 90 mda 
iç istikraza cevaz verilmiştir; verilegelmekte
dir. Bu da onun bir tekrarından ibarettir. Onun 
için işi dolambaçlı yollardan, özel sektörden, 
âmme sektörüne bir malî güç aktarması sek
linde telâkki edip, bunun* mahzurlu taraflarım 
belirtmek veya mahzurlu tarafları olduğunu 
iddia etmek iç istikraz tekniği karşısında 
müdafaa cd'lir durum da değildir. Bu hususu 
açıklamak maksneliyle huzurunuza, gelmiş bulıı-
nuvorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyon?... 

Buyurun Sayın Mesut Erez. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem arka darılarım; Sayın Coşkun Kırca 
arkadaşımızı dinlediğimiz zaman, maliye nazari-
vatp"»a ve istikraz nazariyatına yeni görüşler 
getirdiğini görmekteyiz. Muhterem arkadaş!? 
"im; ph'mh devrenin bütçelerinde Devlet mas
raf 1 ar'vlo Devlet gelirleri ara-smda hızlı kalkm-
mn, idd'asmda olan bir memleket içm bâzı 
frHdnr olması gavot normald'r. Bu sadece bu 
vdm. 1966 vılmm, 1966 vılı liV-çosmin meselesi 
değildir. Daha önceki bü+c",!c-de de avnı şekil
de aradaki farkların istikraz ile karşıland.ğı 
valedir. Binaenaleyh, mesele bütçenin gelir ve 
g'do^leri arasındaki farkın kapılanması mese
le",' d'r. Bnım; ne özel sektör!ükle ve no de 
Dovlelçilikle bir ilcisi mevcut değild'r. Coşkun 
Kırca arkadaşım. ör,ol Foktördon kamu sektörüne 
r>o.rn transfer ed'lmokto olduğunu ifade etti ve 
ı^ımn da özel rektöre İUükl e knbiüt^lif olmn-
d^mı FÖ"!od'. Zannediyorum, burada ihmal 
^d'l^n nokta şudur : Bu ist ikra mecburi r-lr 
:F.t'kraz değil, ihtiyari bir istikrazdı^. Binaen
aleyh, Devlet taln-iller'ni almak istiven, para-
--"i Devlet tehv'llcrino, yatırmak istiven -wı-
A.a.7ida.F, kendi ihtiyarı ile bu tahvilleri satmala-
c-ık ve bunların faizcinden ist'fedo etmevi 
'lir.inocektir. B'na-enalevh bunun özel sektör 
-F'krivlc kabilitelif olmıyaıı tarafı ncres'dlr, an
lamak güçtür. 

Muhtc- cm arkadaşlarım; yalnız ben ba^ka 
bir noktaya temas etmeden g~çomiyce?ğ"m. 1966 
malî yılmm bitmesine 2,5 av kadar biı zaman 
kalmıştır. 700 milyon liralık istikrazı 2 veya 
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2,5 aylık bir zaman içerisinde plase edilecek 
ve Devlet tahvilleri satılacaktır. Bu hal İstik
raz Kanununun Meclislerden geçirilmesi işin
de bir hayli gecikmiş olduğunu görmekle
dir. Bu gecikmede Yasam Organının tatil du
rumunun da tesiri olduğu muhakkaktır. An
cak ınütaakıp yıllarda, ki, 1067 bütçe tasarı
sında 500 milyon liralık* istikraz öngörülmekte
dir. Mütaakıp yıllarda Hükümete istikraz yet
kisi veren kanunların daha önce Meclislere sevk 
edilerek biran evvel, geçirtilmesi, hattâ bütçe
lerle birlikte bu kanunların çıkarılması, müm
künse bunun esbabının temin edilmesi ve malî 
yıl içinde de muvafık zamanlarda kısım kısım 
istikraz tahvillerini piyasaya, arz etmek daha 
doğru olur, hürmetlerimle. 

BALKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri 1966 bütçe 
müzakerelerini, sanki hugün olmuş gibi, 'büyük 
bir canlılıkla hatırlıyorum. O zamanki Sayın 
Maliye Bakanımız denk bir bütçe getirdiğini, 
sıhhatli 'bir bütçe getirdiğini 'beyanla 1966 yı
lının ciddî bir kalkınma devresi olacağını be
yan buyurmuşlardı. O tari'hde bütçe encümenin
de üye <bulunan C. 11. P. mensupları, Maliye 
Bakanımızın beyanının 'hilâfına bütçenin fiilî 
ve ciddî bir açıkla getirildiğini iddia ettik ve 
hattâ gelir tahminlerinde aşırı iyimserlikten 
dolayı, '.hakiki açığın görünen açıktan daha 
fazla olacağı hususunda dikkati çekmiştik. Bu
gün Hükümet, malî yılın bitmek üzere olduğu 
bir devrede, 700 000 000 liraya yakın bir borç 
müessesesi ihdas etmek amaç iyi e tasarı getirdi
ğine nazaran ve malî yılın (büyük bir kısmı 
•gerçekleşmiş 'bulunduğundan, iddiaları mızııı 
isabeti, bugün inkâr edilmez bir vakıa olarak 
önümüzdedir. Bu mâruzâtı hiç olmazsa 1967 
Bütçesinde Hükümetimizin daha, realist ve daha 
samimî bir tutu nida bulunması için ö'zelliklo 
kaydetmek istiyorum. Hiç şüphesiz ciddî açık
larla •gelen bütçeler, ister istemez bütün iyi 
niyetlere rağmen, enflâsyonist bir tesir yapacak 
ve para değerini düşürecektir. Bunun tabiî aki-
beti, hiçbir malî ihtisasa lüzum olmaksızın, 
düz vatandaşın bile kavrıyahileceği neticesi 
Devlet tahvili erine özel sektör ve vatandaşların 
rağhet etıııiyeceği noktasıdır. Binaenaleyh, çı
karılacak kanunlar hm tahvilleri kısa zaman

da fiilî ödenek haline ifrağ etmek imkânı ol-
ınıyacak; dolayısiylc Kırca arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, yine kamu teşekküllerine daya
nılacaktır. Bu da ister istemez enflâsyonist 
baskıyı artıracaktır. Bu hususlar bir kere daha 
belirtilmek istedim. Teşekkür ederim. 

.BAŞKAN — Sayın Çelikbaş 've Sayın Ekin
ci madde üzerinde söz istiyorlar. Buyurun Sa
yın- Oelikıbaş. 

FKT1.U ÇLLİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin Ibütç.e açığını kapatmak 
unaksadiyle istikraz yapmasını, emisyona naza
ran tercih edenlerdenim. (Jünkü emisyon istik
raza nisbetle ekonomik ve sosyal hayat bakı
mından kat kat zararlı neticeler tevlideden bir 
mekanizmadır. Bu yola gitmektense, istikraz 
yapma tercih edilecek bir keyfiyettir. Türki
ye'nin malî vaziyeti, muhterem arkadaşlarımın, 
Yüksek Parlâmentonun bütün üyelerinin, üze
rindi' ciddiyetle durması lâzımgelen bir nok
tada 'bulunmaktadır.. Ben muhterem Maliye 
Bakanımızın ve Hükümetimizin bundan bir 
müddet evvel Türk parasının değerini korumak 
madsadiyle getirilen bir kanun tasarısında da 
söylediğim veçhile, Hükümetin ıbütün âzasiyle, 
üzerinde durması lâzımgelen hassas bir nok
tada seyrettiğini bilhassa tebarüz ettirerek bâzı 
mülâhazalarımı bu vesileyle serd etmek isti
yorum. 

Memleketimiz çok acı 'günler 'geçirdi malî 
yönden. Nihayet 1958 de dış borçlarımızı ödi-
y.m-ıez duruma 'gelince 859 milyon dolarlık bir 
kredi aldık ve içeride de bir istikrar politika
sına •geçtiğimizi söyledik. Fakat arkadaşlar, 
bu uzun sürmedi. Yine arkadaşlar endişem 
odur ki, kalkınmak için hariçten sağlanacak 
bütün kaynaklara, imkânlara rağmen, iç kay
naklarımızdan yeter derecede verim elde edile
memektedir. Aynı zamanda., cari masrafları
mızdan cesaretli kararlarla tenkisat yapmamak 
yüzünden işi oluruna bırakmak suretiyle 
memleketi, yine 'malî yönden, bir çıkmazın eşi
ğine getirmiş bulunuyor gibiyiz kanaatinde
yim. Hakikaten 2,5 ayda yatırımlarda 700 mil
yon kullanılaJbileceği kanaatında değilim. Her 
halde bu Mıerkez Bankasından alınmış avans
lar için olabilir, 'belki onlar ödenecektir. Ama 
heıı bu vesileyle ile çok rica edeceğim Maliye 
Bakam ve Hükümetten, Türkiye'nin malî vazi-
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yeti üzerinde, cesaretli kararlar almak suretiy-
leı şu gidişe bir dur diyebilir mi? 

Arkadaşlar bir kere daha enflâsyonunun 
girdabına sürüklenecek olursak dış kaynaklar
dan .bugüne kadar sağlanmayı beeerebildiği-
miz ve ümidimiz olan kaynakları da büyük öl
çüde kurutmak ve kalkınmamızı sonu bilinmi-
yen ıbir akıbete sürüklemek ve bunun neticesin
de memlekette ekonomik değil sadece, sosyal, 
ve siyasi birtakım karşıklıklara sebebiyet ver
mek gibi, 'bir mesuliyetin karşısında 'bulunuyo
ruz. Bu itibarla ben, Maliye Bakanımızın ve di
ğer (bakanların de kendisine yardımcı olarak 
Türkiye'nin maliyesinde bu gidişe cesaretle bir 
dur demesi lâzımgeldiği kanaatine sahibim. Bü
tün diğer bakanlıkların da kendisine yardımcı 
olmasını, su önümüzdeki günlerde gelecek 
bütçe dolayısiylc Parlâmento üyesi arkadaşları
mızın, masraflar yönünden Hükümete yardımcı 
olmasın^ temenni ediyorum. Yoksa arkadaşlar, 
birtakım projelerle büyük yatırımlar yapmak, 
bilhassa enfrastrüktür yatırımları, uzun vâdede 
gelir elde edilecek elektrik yatırımı, baraj ya
tırımı, yol yatırımı ve saire... Uzun senelerde 
verim elde ediliyor, hemen elde edilmiyor. Bü
yük masraflar yapılıyor. Böyle bir memlekette 
masraflara, hele cari masraflara, geniş ölçü
de «dur» demek lâzımdır. Ben maalesef onu 
henüz göremiyorum ve endişe ediyorum. Tür
kiye'deki bu mesele ile alâkalı olarak tasarruf
lar, bugün için büyük ölçüde bankalarda top
lanıyor. Bunun dışında hisse senetlerine yatı
rılmış bir, iki şirket biliyorum; tahvilât çıkar
mış deneme için. Tahvilâta veya hisse senedine 
yatırılmış büyük tasarruflar Türkiye'de daha 
henüz yok. Türkiye'deki tasarruflar, eninde 
sonunda 'büyük ölçüde, bankalarda toplanır. 
Şimdi geçen yılın tatbikatlarında da görüyo
ruz. 

Hükümet, geniş ölçüde yeniden bankalara 
plase etmek suretiyle bu istikrazı tahakkuk et
tirecektir. Evelki sene 80 milyon küsur lira
dan ibaret kalmıştı, özel sektör, geçen sene 
400 milyon; hakikaten o da gerçekleşti ise 
bir muvafakiyettir. Anlaşılan iş adamları pa
ralarını ıbankalarda mevduat olarak bulundur
maktan ise, teminat olarak kullanıyorlar, başa-
ıbaş veriyorlar, ta'hvilât alıyorlar ve saire. Ama 
bu vesile ile ben Maliye Bakanımızın bir kere 

daha dikkatini çekmek 'üzere, şu tasarruf bono
ları konusunda, Maliye Bakanlığı kapısının 
karşısında «Yüksek fiyatla tasarruf bonosu 
alınır» diye tabelâları gördükçe son derecede 
müteessir oluyorum arkadaşlar. 100 liralık bir 
tasarruf bonusunıı 35 liraya almaktadırlar. 

Ben meseleyi eskiden 'beri tenkid ederim. 
Kaselim, şu Hükümet veya bu Hükümet değil
dir. Ama İm tasarruf bonolarında da, hiç ol
mazsa şu Devlet tahvilâtında olduğu gibi, iha
lelerde başabaş kaibul edilir ihale gelsin de şu 
levhalar gözümüzün önünden kalksın arkadaş
lar. 100 liralık tasarruf bonosunu en çok fi
yatla 'ben alırım; 30 liraya, 33 liraya... Bu bir 
memleketin maliyesine itibar getirmez arka
daşlar. Onu da bu müstaceliyetle getirmiş ol
salardı son derece minnettar olacaktım. Mâru
zâtım budur. Çok rica ediyorum, memleketin 
malî meseleleri üzerinde ciddiyetle duralım, ye
ni bir moratoryum veya borçlan, tecil edemez 
durumda olmaktan kurtulalım. Çünkü düzgün 
ödemede de birtakım aksaklıklar olduğunu 
maalesef işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, 1906 kalkın
ma istikrazı 'hakkındaki kanun tasarısının bi
rinci maddesi üzerinde görüş ve temennilerimi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe açığı sebebiyle 
1966 yılı yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 
700 milyon liralık bir iç istikraza ihtiyacolduğu 
ve bu iç istikraz için Maliye Bakanlığına Hükü
mete yetki verilmesi tafre'bcdilınektedir. Esasın
da getirilen bir başka kanun tasarısı da göster
mektedir ki, bu açık 700 milyon lira değil, bir 
milyar lirayı mütecavizdir. Memurlara verilme
si öngörülen 470 milyon liralık avansın Haziran 
ayma kadar ödenmesi kanunla derpiş edildiğine 
göre, bu 470 milyon lira da bir nevi istikrazdır, 
bir nevi 'borçtur. Bütçe açığını kapamak mülâ
hazası ile alınacak olan 700 milyon liraya ilâ
veten kullanılacaktır. O halde bütçe açığı 700 
milyon lira değil, bir milyar lirayı tecavüz et
mektedir. Esasında 1966 yılı bütçesi yapılır
ken bu bütçe açığının mevcudölduğu ortada idi 
ve bu açık çeşitli maliyeciler, parti sözcüleri ta
rafından beyan edilmiş, ortaya konmuştu. Şim-
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di mesele, bütçenin denk olarak yapılması, ger
çekleştirilmesi ve bütçenin gider faslının kar
şılanması için, vergi ile gelirleri sağlamak yolu
na gidilmesi gerekirken borç yoluna gidilmroi-
nin, istikraza gidilmesinin hatalı olduğu nokta
sıdır. Bugün birçok yetkililerin beyan ettiği 
gibi, memlekette vergi zlyaı milyarları bulmak
tadır. Bu vergi ziyamı takibederek önlemek ve 
kolaylıkla vergi almak suretiyle karşılamak yo
luna gidjldiğl takdirde, böyle bir istikraza git
mek, esasen iç ve dış borçları bir hayli kabarık 
olan Devlet Maliyesini, büyük bir yükten kurtar
mak ve yatırımları her halde yapmak imkâm 
hâsıl olabilirdi. Mevcut borca başka bir borç 
ilâve etmek suretiyle, Devlet Maliyesi ağır bir 
yük altına sokulmaktadır. Halbuki en âdil yol, 
vergileme suretiyle Devlet giderlerini karşıla
mak veyalmtta gerçek olarak tahmil edilen ver
gilerin alınmasını takibetmek, vergi ziyamı önle
mektir. Bugün zirai sektörden alınmış olan 
verginin son derece cüzü olduğu ve tahmin edil
miş olan gerçek vergi yanında, son derece az ol
duğunu hemen bütün yetkililer bilmekte ve ka
bul etmektedir. Ama bu vergi ziyamı takibede-
rek bunu önlemek ve bütçe açığım bu yoldan 
kapatmaya gitmek yolunda, politik bakımdan 
imkân bulunmamakta ve gayret nıırf edilmemek
tedir. Bir arkadaşım burada boyan ettiler ki. 
bu istikrazlar mecburi değil ihtiyaridir. 

Arkadaşlarım, vatandaşlar kendi arzulariy-
le, istekleriyle son derece düşük faizli olan bu 
istikraz tahvillerine para yatırmazlar. Bunu 
yetkili arkadaşlar, maliyeci arkadaşlar çok da
ha iyi bilirler. Peki, bu para nereden sağlana
cak? Bakın gerekçede de gayet güzel belirtildi
ği şekilde, büyük sermaye terakümü yapma im
kânına sahibolan müesseselerin ekinden alınmak 
suretiyle. Mcclâ, Emekli Sandığından ikiyüz 
milyon lira sağlanacak. Bir de bankaların, bi
raz evvel Sayın Fethi Oelikbaş'm güzel bir şe
kilde izah ettiği gibi, Merkez Bankasına yatır
maları lâzımgelen teminat karşılığında kuilla.ni]-
mak üzere alacakları istikrazlardan ibaret ola
caktır. Yani tamrruf sahibi mütevazı vatanda
şın bu şekilde bir istikraza para yatırması ve do-
layısiyle bu tahvili almış olması ihtimali varit 
değildir. Yine bir Devlet müessesesi olan Ma
liye Vekâletine veya Başbakanlığa bağlı olan 
Emekli Sandığına vâki bir teklif üzerinde rahat

lıkla, burada derpiş edildiği şekilde «200 milyon 
lirası sağlanacaktır» deniyor. Daha bunların 
ne kadar istiyeceği, ne kadar alacağı belli değil
ken bu şekilde... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Hiç anla
mamışsın. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Teş
rif eder anlatırsınız. Anlamamış olmamız müm
kündür. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, zatı âlin iz ko
nuşurken hiç kimse burada müdahale etmeli. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Ben kendi
sine müdahale etmedim Saym Başkanım. 

BAŞKAN — - O halde kendi yerinizde başka 
bir şey konuşuyorsunuz yavaş sesle konuşunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bu
nun yanında, muhtemelen işçi Sigortaları Ku
rumunun birikmiş olan para,1 arından bu ş-vihle 
istikraz sağlamak, tahvil satmak suretiyle bu 
borçları karşılamak yoluna gidilecektir. Biz bu 
maddenin aleyhineleyiz, buna müspet oy verc-
miyeceğİmizi beyan etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Saym Ak-

çal. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ 3Ü EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem aıka-
daşlanm, huzurunuza getirilmiş olan kanun. 
1966 yılı Bütçe Kanunun derpiş etmiş okluğu 
bir kanundur. Esasen 1966 bütçesi denk deni
lirken, bu kanun nazarı itibara alınarak, 700 
milyonluk iç istikraz naızarı itibara alınarak 
bu söz söylenmiştir. Dolayısıyla yeni bir kanun 
değildir; bütçenin öngördüğü bir kanundur, 
bütçeye bağlı bir kanundur diyebiliriz. 

Şu halde, Bütçe K emisyonu Kavın üyelerinin 
bu kanunu hatırlamaları fbvkalâde normal ve 
talimdir. istikraz hakkındaki bu kanunoı enf-
lâsyonist baskılara s'sibebolacağı noktası bu kür
süden müdafaa edildi ki, bunu anlamak bizim 
•için biraz müşkül oluyor. Çünkü, bizibı tahmini
mize göre enflâsyona değil, deflasyona sebebol-
ması lâzım, muayyen bir para çekiyorsunuz. 

Daha soınra yine bu kürsüden «özel sektürcü 
olduğunu iddia eden bir parM bu krumnu ne 
şekilde getiriyor?» diyor. Yine aynı arkadaşımız 
bu kanun yerine doğrudan doğruya vorgi ko
nulsun diyor. Vergi nedir? Halkın ânme mas
raflarına iştiraki değil midir? Şu halde biz bu 
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'kanunla n<e yapıyoruz? özel »aktörden ve ban
kalardan bir kısım meblâğı çekiyoruz ve âmme 
masraflarına iştirak eiıtiı'lyoruz. işin aslında 
1964 senesinde 200 'milyonluk, 1965 senesinde 
400 milyonluk .bu şekilde tahviller çıkarılmış ve 
bunlar tamamen bankalara ve resmî müessosclc-
P3 sablmamıştır. Meselâ; özel sektöre 70,5 mil
yon 1964 te, yine özel rektöre 88 küsur milyon 
1965 senesinde satılmıştır. Esasen Türkiye'nin 
iç borçlar bakımından 'korkunç bir durumda 'bu
lunduğunu söylemek hatadır. îç borçlar bakı
mından Tünkiye, dünyada enayi durumda bulu
nan mcımlıe'kotlerden 'bir tanesidir. Bu sene iç 
borçlardan 500 küsur milyonluk bir kısım öden
miştir. 1963 - 1967 senesinde 600 küsur milyon 
liralık 'bir kıcaıımm ödenmesi yeniden öngörül
müştür. Dolayısiyb 1966 'bütçesinin, 1966 tatbi
kat programıma, yani plâna uygum olarak ha
zırlanmış bulunan, 1966 bültoesinıin ib-i'ı* neticesi 
olanak kabul etmok ve önümüzdeki günlerde çı
karacağımız kanun ile derpiş edilmiş bulunan 
•masrafların bu sayede ödeneceğini kaibul 'etme
miz icabeder. 

Hüıuıetlcrimle. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz 

istiyen? Buyuran Sayın Kırca, 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım bir harcamanın enflâsyonist olup 
olmadığı hangi kaynaklardan karşılandığına gö
re anlatılır. Bir istikrazın behemehal enflâsyo
nist neticeler doğuracağı burada anlatılmış de
ğildir. 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Siz dejT/Jl-
siniz Sayın Kırca. 

COŞKUN KTROA (Devamla) — Özür dile
rim; bana bakarak konuştunuz da, her halükâr
da bon değilim. Arma şuna da belirtmek isterim 
ki noticetüıınihaye yapılacak olcm istikrazın fi
nansmanında Merkez Bankası kaynak;larma mü
racaat durumu hâsıl olursa deflesyon'isıt netice
ler yerine enflâsyonist neticeler hâsıl olur; yine 
•bâzı başka şartiarm 'da beraber 'bulunduğu tak
dirde hâsıl olması ihtimali bir hayli fazladır. Şu 
kadarını belirtmek lâzım. Bir iktidar var. Bu 
'iktidar özel sekör yatırımlarını artırmak ister 
ve belli başlı sektör yatırımlariyle ve 'belli bağ
lı bunun yatırımlariyle memleketin kalkınabi
leceği iddiasındadır. Bu saygı değer bir görüş
tür. Öyle bir görüş içerisinde kalkınmanın 
mümkün olduğu memleketler vardır. Bizim id

diamız bu tarzda kalkınmanın sosyal adalete 
uygun olemyacağı; bu ayrı bir konu, bunu mü
nakaşa etmiyoruz. Ama, özel sektör yatırım 
yapsın-, özel sektör yatırım yapsın dendiği za
man özel sektörün elinde yatırımlara ayırabile
ceği birtakım fonları belki daha cazip faiz şart
ları vererek âmme sektörüne çekmenin özel sek
tör yatırımlarını teşvik etmek ve artırmakla 
hieJbir ilgisi olmadığı aşikâr. Veyahut banka
ların plasman imkânlarını azaltmak suretiyle, 
aynı yala gitmenin de özel sektör yatırımlarını 
artırma siyaseti ile hiçbir ilgisi olmadığı aşi
kârdır. Nasıl olur? Açık. Özel sektörde bulu
nan insanlar, bir kere bunların çoğu bankalar
dır zaten, ama farz edelim ki, gerçekten şirket
ler ellerindeki yatırılabilir fonları buraya ya-
tırsmlar; neden yaparlar bunu? Olsa olsa bir 
bir başka yatırıma yatırmaya nisbetle bunun 
faizi kendilerine daha üstün gelirse, bu, Dev
letin hem özel sektörün yatırımını engellemesi; 
ama bunu yapanken özel sektöre ayrıca bir de 
ı'azla bedel ödemesi mânasına gelir. Muhterem 
İktidara yine özel sektörcülük felsefesi içinde 

"'.çalmak şartiyle tavsiye edilebilecek yol şudur: 
Vergi almak zorundadırlar. Vergi alırlarsa yi
ne de özel sektörle kalkınmak mümkündür. 
Onun yolu da, kredi müesseseleri ve Banka-
nlıık müesseseleri eliyle, vergi yolu ile temin 
edecekleri kaynakları öızel sektöre transfer et
mektir. Daha evvel ifade ettiğim gibi biz bu
nun karşısındayız. Biz bunun doğru bir kal
kınma yeiu olduğuna kaani değiliz. Ama hiç 
değilse bu mantıkî bir yoldur, bu, özel sektör 
yatırımlariyle kalkınma yoludur. Ama şimdiki 
yol, iktidarın şimdi tercih ettiği yol, bir yandan 
özel sektörün elinde mevcut yatırılabilir kay
nakları istikraz yoluyla çökmek, öbür yandan 
da biz özel sektör yatırımlariyle kalkııryoruz 
veya kal'kmabiliriz iddiasında bulunmaktır. Bu 
çelişmeye bilhassa işaret etmek gerekir. 

Şimdi, bir nokta daha vardır. Ayrıca bu böy
le de değildir. Çoğu kere, - hepimiz biliyoruz 
ki - bu istikrazlar daha çok Emekli Sandığı 
gibi, İsçi Sigortaları Kurumu gibi âmme mües
seselerinin yatırılabilir fonlarından finanse 
edilir. Halbuki, bizim bildiğimiz plâna göre bu 
müoıscseler bizatihi yatırılabilir fon yaratmak 
için kurulmuşlardır. Belli başlı fonksiyonları 
hattâ iddia edilebilir ki; kalkman bir memle
kette sosyal hizmetler yapmadan önce yatınla-
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bilir fon yaratmaktır. Yatırılabilir fon yarata
cak oları ve bunları yatırımlarında 'kııllanaca'k 
olan bu müesseselerin ellerindeki bu fonları 
Devletin gayrisamimî bir bütçe yaparak enıme-
'si ve ondan «onra biz özel teşebbüs ile kalkmı
yoruz demesi bir çelişmeden ibarettir. Bunu 
bir kere .dallıa tescil et inak icaibeder. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Birinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi o'kutınyioruim. 
MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapıla

cak istikraz için hâmiline yazılı tahvil iiıraco-
lunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yo'k. İkinci maddeyi okunan ve yazılan 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İkinci madde aynen kabul edil
mişti!'. 

Madde üçü okutuyorum. 
MADDE ?>. — Tahvillerin itfası, borsada 

başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satmalına yolu il o, başabaşı bul
muş veya aşmış bulundukları takdirde kura 
çekmek suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — o ncü maddeyi üzerinde söz is-
tiyen? Yok. o ,neü maddeyi o'krınan ve yazılan 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edınliM'... 
Etmiyenler... o ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedi/kcc erken ödemeye 
veya konversiyona taibi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra .keyfiyet Hükümetçe <> ay önce ilân edil-
meJk suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde te
davülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya 
bir kısmı için başaıbaş erken ödeme veyahut 
konversiyon yapılabilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyc-n? Yok. 4 ncü maddeyi o'kunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler... 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve is

tikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vcr'gi ve reisim
den muaftır. 

BAŞKAN — F) nci madde üzerinde söz 
istiıyenler.. Yo'k. 5 nci maddeyi okunan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiıyenlcr... 5 nci madde aynen kaıbul edil-
'miştir. 

MADDE G. — Bu kanun gereğince çıkarı'la-
cak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel ida
releri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artii'ma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur.. 

Teminâtın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının 'bedelleri taiıvil shaiplerine aido-
lur. Bu taiİTviller Hazinece satılmış ve satılacak 
'olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi 
başabaş kalbul olunur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz is-
tiycnler': Yok. 6 nci maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler... b" nci madde aynen kabul edilmiş-
'tir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET 
•SEZGİN (Aydın) — Say m Baş/kanım, bundan 
önceki maddede, Sayın Kâtip arkadaşımız sa
nır ıra. metnini yanlış okudular. 

BAŞKAN — Kâtibin okuduğu şekil değil, 
zabta gecen ve elimizde bulunan metin esastır. 

ABDÜUBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Son
ra tahrifat yapıldı denmesin. 

BAŞKAN — Denmez.. 
ABDÜLBÂRL AKDOĞAN (Ağrı) — Umu

miyetle böyle oluyor da... 
COŞKUN KIRCA (İstanftml) — Elimizde 

'bu metin var zaten Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Elimizde metin var Sayın Ak

doğan, hiç merak buyurmayınız. 
MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kupon

larının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâ-
«ımıgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Ha
zine lehine zaman aşımına uğrar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. 7 nci maddeyi okunan şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Etmiyenler... Aynen ka'bul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapı
lacak istikrazın her türlü ihraç, giderleri ile, 
toplamı tahvil satış hâsılının % 1 ini geçmemek 
kaydiylc bankalara verilecek komisyon, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satıhlarını 
teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 saydı Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Muhterem arkadaşlar, 8 nci mad
dede bir baskı hatası var. El im iade bulunan 
metinlerde (hazırlatacak) yazılmıştır. Halbuki 
bu, (hazırlatılacak) olacaktır. Maddenin bu 
şekilde düzeltilmesi ve zaJbitlara bu şekilde (geç
mesi lâzımdır. 

8 nci madde tashih edilmiş bu şekille oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul edenler.. Mtmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazııı yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin Devlet borçları bölümüne 
konulur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen'? Yok. Maddeyi bu şekli ile oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenter... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.. 

BAŞKAN — 10 ncu m ad ey i oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... 10 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 11 nci 
madde aynen kaimi edilmiştir. 

Tasarı, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir, binaenaleyh, müsaade ederseniz kupaları 
gezdirmek suretiyle acık oy muamelesini yapa
lım. 

2. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 

kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki müzakerelere 
devam -edeceğiz. 

Yüce malumlarınızdır ki, geçen yılki faali
yetimiz sırasında bu kanun tasarısının müzake
resine başlamış ve tümü üzerindeki müzakeresi
ni intacetmiş bulunımaikta idik. Kanun tasarısı
nın maddelerinin 'müzakeresi yapıldığı sırada 
1 nci madde, Yüksek Heyet tarafından kabul 
edilmiş, 2 nci madde üzerinde yapılan müzake
relerde ek 1 nci madde verilmiş bulunan deği
şiklik önergeleriyle birlikte komisyona gönderil
miş bulunmakta idi. 

Şimdi, komisyon, Yüce Meclis tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergeleriyle bir
likte, madde 2 ye murtabit ek 1 nci maddeyi ye
ni baştan düzenlemiş ve yüce huzurlarınıza ge
tirmiş bulunmaktadır. Şimdi, ek 1 nci maddeyi; 
2 nci maddeye ilişkin ek 1 nci maddenin ko
misyon tarafından yeni baştan düzenlenmiş şek
lini okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleriyle 

ilgili 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve aynı kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Yüce Mecliste müzakereleri sırasında madde 2, 
ek madde 1 ile ilgili olarak verilmiş bulunan öner
geler dikkate alınmış ve madde yeniden düzenle
nerek takdim edilmiştir. Genel Kurulun tasviple
rine sunulmak üzere saygı ile arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

Kaya Özdemir 

Ek madde 1. — Çalışma Bakanlığı büyükelçi
likler, elçilikler, daimî delegelikler, daimî misyon
lar nezdinde çalışma müşavirliği, başkonsolos
luklar, konsolosluklar nezdinde çalışma ataşelik
leri kurabilir. Çalışma müşavirlik ve ataşelikle
rinin, birbirleri ile, büyükelçilik, elçilik, daimî 
delegelik ve daimî misyonlarla, başkonsolosluk 
ve konsolosluklarla veya fafhrî konsolosluklarla. 

(1) 106 S. Sayılı basmayazı 1 . 8 . 1966 
tarihli 122 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli
dir. 
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ilişkileri, Çalışma ve Dışişleri bakanlıklarının 
birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelikle veya 
değişik ülkelerin özelliklerine göre hazırlanacak 
yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çalışma müşavirliklerine ve ataşeliklerine yar
dımcılar tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağlı ola
rak sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin kuru
lacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı yer
ler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınarak Ça
lışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memleketteki 
çalışma müşavirinin genel direktifi dairesinde 
vazife görürler. 

Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ülkelerde 
çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerinin 
korunmasında, nezdinde çalıştıkları misyona yar
dımcı olurlar. İşçilerin işverenlerle olan müna
sebetlerini düzenlemeye yardım ederler. Birleşmiş 
Milletler ve buna bağlı ihtisas teşekkülleriyle di
ğer milletlerarası teşekküllerin, Çalışma Bakan 
lığının görev alanındaki çalışmalarını izlerler. 
Sanayide ileri gitmiş memleketlerin iş gücü, sos
yal güvenlik, çalışma şartları, iş güvenliği ve 
rae:.'!ck eği'imi konularında aldıkları yeni tedbir
leri takip ve tesbit edip Çalışma Bakanlığına bil
dirirler. Bu çerçeve dairesinde bulundukları 
memleketteki işçi ve işveren kuruluşları ile bağ
lantı kurarlar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalışma Ba
kanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kurumlarla doğru
dan doğruya yazışma yapabilirler. Bu yazışma
ların birer örneği nezdinde çalıştıkları misyona 
veril i .*. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yardım
cılarının ve sosyal yardımcıların : 

A) ITukuk, siyasal bilgiler, iktisat fakülte
lerinden birini veya iktisadi ticari ilimler akade
misini, sosyal hizmetler akademesini veya en az 
3 vıllık sosyal ilimler öğrenimini veren başka 
fakülte veya yüksek okulları bitirmiş olmaları ve
ya bunlara denk oldukları kabul edilen yabancı 
fakülte veya yüksek okulları bitirmiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcanm res
mî dil olduğu memleketlere atanacak olanların bu 
no—>^>ko^n d ilmi bilmeleri «arttır. Bu ddlerdcn 
lıo"' haıı^i birisinin resmî dil olmadığı bir mem
lekete atanacak olanlardan bu memleketin dilini 

bilen çıkmadığı takdirde atanacakların İngilizce, 
Almanca ve Fransızca dillerinden birisini bil
mesi, 

Gereklidir. 
Müşavir yardımcıları ile ataşe yardımcıları 

doktor «Tabip» de olabilir. 
Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil imtiha

nını yapmakla görevli komisyon tarafından bu 
maksatla yapılacak imtihanlarla tesbit olunur. 

Dil bilgisi imtihanında başarı gösteremiyen 
namzet yarışma imtihanına katılamaz. Yarışma 
imtihanları ünivertitece, ilgili Öğrenim üyelerin
den kurulacak bir heyet tarafından yapılır. 

«A» ve «B» bendlerindc yazılı nitelikleri taşı
yanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda veya ça
lışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili daire 
veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmakta olan
lar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olacak ata
nacak sosyal yardımcıların atanmalarında «A» ve 
«B» bendleri hükümleri uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardımcı
lar İlahiyat Fakül'csi veya Yüksek İslâm Enstitü
sü mezunları arasından, Diyanet İşleri Başkan
lığınca gösterilecek namzetler içinden sc i lH 0 ^ . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yüce he-
yotinizece daha önce kabul odilmiş bulunan deği
şiklik önergelerinin ışığı altında, komisyon ikinci 
maddeye ilişkin ok birinci maddeyi bu sakilde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Yüce heyetinizin ıttı
laına ulaştırdım. Madde, elimizde bulunan metin
lerin dışında yeni baştan komisyon tarafından bu 
şekilde hazırlanmıştır. 

Buyurun Sayın Çclikbaş. 
FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur — Muhterem 

arkadaşlar, evvelâ komisyona teşekkür odoccğim. 
Çünkü dışarda açılacak ataşeliklerin yerini tes
bit etmek vazifesi, tasarıda re'sen Çalışma Ba
kanlığına bırakıldığı halde, ıhiç olmazsa Ko
misyon, Dışişleri Bakanlığının mütalâasını alma 
kaydını koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Açık oylamaya oyunu kullanmayan arkadaş 
var mı? («var» sesleri) Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Fakat ar
kadaşlar bu kâfi değil. Hükümet, müşterek me
suliyet altında çalışan bir heyettir ve bunun 



m. Meclisi B : 19 16 . 12 . 1966 O : 1 

koordinatör organı da Başvekil ve Başbakanlık
tır. Bu itibarla hele hariçte açılacak her hangi 
bir Baka.nlığı.ı bağlı teşkilâttan Başbakanlığın 
bilgisi elması 'zaruridir. Hariciye Vekâletinden 
mütalâa alınarak Çuhana Bakanlığının şu vay a 
bu minkale! e ataşelik ve müşavirlikler açma.'iı, 
Başbakanlığın malûmatı dışında cereyan ede
cek bir olay demektir. Türkiye'de Hükümetin 
bir ahenk içeririnde her konuda çalışamaması
nın çejitli .misalleri vardır ve bunun sebebi, bii-
lıa:ra kurul uriarda koordinatör durumda olan 
Başbakanlığın bilgisi dışında, Bakanlıkların 
teşkilât .kurmalarından doğmaktadır ve onun 
sonucu olacak artık, kartopu gibi bir teşkilât 
içerde ve dinarda kolaylıkla kurulmakta ve »bü
yüyüp gitmektedir. Bu da memleketin masraf
larını her yünden artırmaktadır. Kadrolar müs
takil kanımla verilse dahi tatbikat bu yönde
dir. Her lıanıgl bir İktisadi Devlet Teşekkülüne 
bir .motorlu vasıta alınacak, bu Bakanlar Ku
rulu kaıariyle tesbit olunur, Bakanlar Kurulu 
karar vorir. Ama 'Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin Millî Eğitim Bakanlığına veya Çalışma 
Bakanlığına 'bağlı ve fakat .misyon içerisinde 
çalınacak, onu da ham d olsun yasmışlar; «Muha
berat yapaıbJYır ama bir kopyasını da/nezdinde 
bulunduğu misyona haıber verir.» Elbette 'zaru
ri. Böyle 'bir teşkilât kuracaksınız, ama Hükü
metin >başı bundan habensizdir. Bu lolmaz arka
daşlar. 

BAŞKAN — Açık oy muamelesi bitmiştir, 
kupayı kal di nnız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu iti
barla bu 'bininci maddenin 3 ncü fıkrasını tadil 
eden bic takrir arz ediyorum. Bu takrıirime gö
re, ataşelikler, müşavirlikler ve saire için «Dış
işleri Bakanlığının mütalâası ve Çalışma Ba
kanlığının teklifi ile İcra Vekilleri Heyeti ka
pariyle tesbit olunur.» diyorum. Koyduğum sa
dece Bakanlar Kurulunun, açılacak müşavir
liklerden, haberdar olmasını sağlamak içindir 
ve bu tatbikatta fevkalâde büyük bir zaruret 
halindedir. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığının nerelerde 
teşkilâtı vardır? Millî Eğitim Bakanlığı dışın
da; meselâ Tarım Bakanlığının bilgisi yoktur. 
Bir Hükümet, işlerini bu .şekilde yürütecek 
olursa bunun müşterek mesuliyetten ve Devlet 
için hor yönden tam müessiriyette olan bir hiz

metten bahsetmek mümkün değildir. Yabancı 
memleketlerde ise böyle değildir. Yabancı mem
leketlerde, Türkiye'de 'bulunan her koldaki ata
şemi, Hükümetinin bütün üyelerinin ve nezdin-
de bulunduğu sefaretin bilgisi dâhilinde çak
şır ve bu tecanüs binnetice müesslriyet sağlar. 
Lütfeder kabul ederseniz bundan sonrasında 
da 'bakanlıkların dışarıda bilhassa, kısmen de 
içeride onu da temenni ederim, kuracakları 
teşkilâttan teker teker bütün bakanların, ba
kanlıkları ile beraber haberdar olmalarının 
sağlanması, Hükümetin .müessir çalışma imkânı
nı sağlıyac'ağı için, memlekete faydalı olacaktır 
kanaatindeyim. Takdir muhterem heyetinize 
aittir. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu zatıâlinize 
söz vereceğim ama sisin sözünüz uzaksa, Mecli
sin devamını kayıtlıyan saati geçmiş 'alacağız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — İki, 
üç dakika yeter efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; mâruzâtım iki nok
tada olacaktır: 

Birincisini Sayın Çelikbaş izah ettiler. Tek
rar etmeksizin iltihak ettiğimi arzetmckle iktifa 
edeceğim. 

İkinci arzedeceğim nokta, bilinmesi gereken 
yabancı diller ile ilgilidir. Yeni metin, bunları 
iki grupta toplamıştır. Birisi gidilecek ülkede 
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 
biri resmi dil ise,, gönderilecek memurların bun
lardan birisini, özellikle bu dillerden birini bil
mesi şart koşulmuştur ve uygundur. Ancak, bu 
dillerden her hangi birisi resmî dil değilse, o za
man, komisyon metnine nazaran, gidecek memur 
ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bi
rini bilmek zorunda olacaktır. Bendenizin deği
şiklik teklif ettiğim husus bu noktadır. İngilizce 
ve Fransızca gerek Birleşmiş Milletlerde ve gerek-
üe Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtında ve gerek
le diplomatik çevrelerde kullanılagelen iki önemli 
dildir. Bunlardan birisini bilmesini şart koşmak 
faydalıdır, iyidir. Ancak, bunlara Almancanm 
eklenmesini yadırgadığımı eklemek isterim. Al
man dilinin değerini, kültürünü, herşeyini 
müdrikim. Fakat diplomatik çevrelerde kulla
nılmayan, resmi, beynelminol teşekküllerde geçer
li dil olmayan Almancayı, özellikle zikretmekte 

http://Baka.nl
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fayda yoktur. Eğer büyük kültür dillerini veya 
büyük işçi çevrelerinin dillerini saymak gere
kirse buna başkalarımda eklemek icap edebilir. 
Onun için Almancamn çıkarılmasını teklif etmek 
istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'm önergesini 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
1 nci ek maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda

ki şekilde tâdilini arz ve teklif ederim. 
Fethi Çelikfoaş 

Burdur 

Çalışma müşavirlikleri ile ateşeliklerin kuru
lacağı ve sosyal yardımcılarının çalıştıracağı yer
ler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınmak 
suretiyle Çalışma Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulunun karariyle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu siz öner
genizi daha sonra takdim ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım; vakit, muayyen müd
deti geçmiş bulunmaktadır. Esasen açık oyla
manın neticesi de çoğunluğun çok dûnundadır. 

1966 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 42 arkadaş 
katılmış 30 kabul ve 12 ret oy mevcut bulun
maktadır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığın
dan açık oy muamelesi gelecek birleşimde tekrar 
edilecektir 

Vakit tanınan muayyen müddeti geçmiş bu
lunduğundan, birleşimi 19 Aralık 1966 Pazar
tesi saat 15.00 te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,05 
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1966 yılı Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 42 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 12 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 407 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Öno;l Sakar 
Nahit Ycnişchirlioğlu 

MUĞLA 
izzet Oktay 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

TOKAT 
Osman Saraç. 

URFA . 
Halil Balkıs 

ADANA 
Ali Karcı 

DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İZMİR 
Settar İksel 

KASTAMONU 
Âdil Toközfâ 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
İsmail Hakkı Yıldırım 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MALATYA 
Şaban Erik 

Lûtfi Evliyaoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

[Oya katılmıyanlar] 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubah^i 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğkı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodarnaııoğlu 

Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa • Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı (I.) 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
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Hasan Türkay 
. \ 1 p aralan Türkeş 
Alını ot Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (1.) 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztcpc 
Raiet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut AUunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nalıit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR, 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan. Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
McvKit Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİT.ECİK 
Şad l Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
S. Nihat Bıyramoğlu 
Halil İbrahim Cop (1.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR , 
î. Hakkı Boyaeıoğlu ! 

BURSA 
Sadrottin Ganga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktcm 
Kasım Önadım 
ü. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Kefe t Sezgin (B.) 

ÇANKİRİ 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bj,k. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdct Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaf LCI1 Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Âtı: Şolıoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artue 
Yusuü Azizoğlu 
Metin Cizrcli 
Hasan Değer 
Rceai İskendcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İl hami Ertem. 
Nazmi Özoğııl 
Türkân Seçkin. 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlıı 

üraoi' Eken I 
Samet Glildoğan 
Kevni Nedinıoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafi;; Giray 
Sadık Perin çek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustaîaoğlu 
Ccvat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şcnyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı ı 
Şevket Asi uzoğlu 
i îayrl Başar 
Scyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Oeak (B.) 
Naşit Sarıca I 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü. 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizanıettin Erkmen 
İbrahim Etcm Kılrçoğlu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin. Adalı I 

Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Arcn 
Hüseyin Ataman 
Mehmet A!ıl Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ali Esat Bir ol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Sere f Lâç 
Orhan. Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdcmir 
İlham i Sancar 
Selim Sarper 
Fuad. Sirmen 
Ahmet Tahtakıl iç 
î. Hakkı Tekin el 
Osman Nur*. Ulusny 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
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İZMlR 
Şevket Adatan 
Şükrü Akkan 
Mohmct Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ari! ErLunga 
Hasamcttin Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
NJıad Kürşad (B.) 
Ş'nasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Muşla .'a Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARO 
Lâti! Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sı vinç Düşünsel 
Çengin Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
MuzaL*cr Şamiloğlu 
Osman Vcltckin 

KASTAMONU 
A. Muza "fer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mohmct Atcşoğlu 
I'ehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Ari : Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkka:ı 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdcmir 

Mehmet Güvcr 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Soâıoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
I.ıüti'i Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
M. Ziyacddin İzcrdcır. 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalay, 
isme'; Kapısız 
Mckkl Keskin 
Yunus Koçak 
Naziı! Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
(D 
Yakih üzfakih 
Ve'?, Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can B'lgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
TIüseym Doğan 
T /amit Fcndoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Iscrknan Ağaoğlu 
Ertuğrul Akçr, 
Sami Blnicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şnvkct Raşit Hat'poğiu 
Kemal Bayazıt 
Voysi Kadıoğlu 
Mustafa Ok 

MARAS 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik. Pirmçcioğlru 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rlfa'; Baykal 
Scyfi Günerjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
"ermin Neftçi 

Kâmil Özsarıyı'dız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Bor: 
Ali Baran Numanoğlr 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbarj 
Ruhi Soyer 
Oğıızdemir Tüzün 
Haydar üzal'p 

ORDU 
Rai! Aybar 
Atr. Bodur 
L'eridun Ccma1 Erkin 
Ford'\ Güley 
Hamdl Mağdcn 
Ari: Hikmet Onat 
Şadl Pehlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 

Şcra-'ettin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali l 'uat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evl'yaoğlu 
llyar; Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahiacğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
(i.) 
Süreyya Uluçay 
Uahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdül halim Arar; 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaıjr. 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuiı NazL! Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyascttin Duman 
Orhan. Kabibay 
Kâzım Kangal 
Vcvfik Koraltan 
Seyfl Kıırtbek 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal PaIlaoğ!u. 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Uyar*. Demir 
Kemal Ncbicğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu. 
Osman Hacıbalo^lıı 
Bedrettin Karaerkck 
İr .'an. Solınazer 
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TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattiıı Güven 
Hamdi Orhoıı 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELt 
Kenan Aral 

M. Meclisi B : 19 

Hasan Ünlü 

URFA 
At alay Akan 
Behiee Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

16 . 12 . 1966 O : 1 

Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınliı 
Turgut Nizamoğlu (İ.) 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetine r 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş, 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemali Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 

Yekûn 1 

T-<"-% < (f"*SR«« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

19. BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1966 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 

Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik ya
pıldığına, dair, Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet Par
tisi hükmî şahsiyetinin de katıldığı iddia ve is
natların tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

2. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
TLRILAN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
('S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1966] 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 >er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa

yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uznınhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 neü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 .1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

4S — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım-
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lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 7. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı:161) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 12 . 1966) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo

nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tariki : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
sayısı : 152) [Dağıtma tarihi - 2 . 8 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genfd Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet MeclH S. Sayısı : 
162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Ger el Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/689) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1966]: 

V 
tKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. _ 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ı 6 nci; 



maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu rapora. (1/127) (S.-
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

8. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 9. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 10. —• Maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı ve içişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân Komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/250) (S. Sayısı: 165) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 12 . 1966] 

X 11. — 1966 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/253) (S. Sayısı : 164) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 12 . 1966] 
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1966 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1 /253) 

t.d. 
Başbakanlık 21 . 7 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-421/4286 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arzı Bakanlar 
Kurulunca 20.7.1966 tarihinde kararlaştırılan «1966 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı* 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman D emir el 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 1966 yılı Bütçe Kanunu ile, ödenek ve gelir miktarı arasındaki 700 milyon liralık 
açığın iç istikrazla karşılanması öngörülmüştür. 

717 sayılı Kanunla ihracına yetki verilen 400 milyon liralık «1965 Kalkınma İstikrazı» tahvil
leri Şubat 1966 ayında 20 günlük kısa bir müddet içinde 221,8 milyon liralık kısmı bankalara, 89.9 
(milyonluk kısmı resmî müesseselere ve bakiye 88,3 milyon liralık kısmı da hususi sektöre satılmıştır. 

Gerek bu durum, gerek memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte bulunması ve içinde 
bulunduğumuz 1966 yılında yapılmış ve yapılacak 120 milyon lira civarındaki tahvil itfası husus
ları nazarı itibara alınırsa, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu bu miktardaki tahvilin, piyasanın 
uygun bir zamanında ve biraz daha uzun suskrip^iyon müddeti içinde satılabileceği um almaktadır. 

1966 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinde mezkûr 700 milyon liralık iç istikrazın 200 milyon 
lirası T.C. Emekli Sandığından sağlanacaktır. 

İç istikraz tahvillerinin hakiki tasarruf sahiplerine intikalini sağlamak için bu istikrazın iki 
tertip halinde yapılması uygun görülmüştür. 

Maliye Komisyonu râpörU 
Mület Meclisi 

Maliye Komisyonu 2 . 12 . 1966 
Esas No: 1/253 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

1966 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarı 1 nçi mad
dede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir, 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi elilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur» 

Maliye Komisyonu 
Çankırı 

T. Akman 

Denizli 
Z. N. Özel 

Balkanı Sözcü 
Tekirdağ 
II. Başol 

Erzurum 
G. Karaca 

Maraş 
V. Pirinçcioğlu 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
A. Akın 

Gaziantep 
N. Sanca 

Burdur 
F. Kırbaşlt 

Manisa 
M. Dülge 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
F. Güley 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/253 
Karar No: 30 

d . 12 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kknmr|,ımrni!uıza havale edilmiş bulunan 1966 Kalkınana İstikrazı hakkındaki kanun tasarısı ilgili 
Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tasanda; 700 milyon liralık tahvil çıkarılması öngörülmektedir. 
Geçen yıl 717 sayılı Kanunla ihraced'ilen 1965 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin 20 gün içinde, 

221,8 milyon liralık kısmı Bankalara, 89,9 milyon liralık kısmı resmî müesseselere 88.3 milyon lira-' 
lılk kısmı da özel sektöre satılmıştır. 

1966 yılında yapılmış ve yapılacak 120 mily >n lira civarında tahvil itfası da mevzuubahsolun-
ca sermaye piyasasında mezkûr miktarda tahvil sa'ul ab ileceği sanılmaktadır. 

Maliye Komisyonu 1 nci maddeden 2 tertipte ibaresini çıkararak değiştirmiştir. Komisyonumuz 
da bağlayıcı olmaması düşüncesiyle bu değiştirişi uygun görmüş, diğer maddeler aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku.'ulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
arz edilir. 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

iBaşkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

istanbul 
Muhalifim 

Ş. Aren 

Başkanvckili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Islimyeli 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Erzurum 
C. önder 

Kayseri 
M. Yüceler 

Gümüşane 
S. Savacı 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 164) 



Hükümetin teklifi 

1966 Kollanma İstikrazı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı 1966 
bütçe yılmda yapılacak yatı
rımların finansmanında kulla
nılmak üzere 2 tertipte 700 mil
yon liraya kadar 1966 Kalkm-
kınnıa İstikrazı adı ile uzun 
vadeli iç istikraz akdine Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun ge
reğince yapılacak istikraz için 
hâmiline yazılı tahvil ihracolu-
nur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nis-
beti Bakanlar Kurulu, ihraç fi
yatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafın
dan tesbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin it
fası, borsada başabaştan. aşağı 
fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satınalma yolu 
ile, başabaşı bulmuş veya aş
mış bulundukları takdirde 
kur'a çekmek suretiyle yapılır. 

MADDE 4. — Bu tahviller 
ihraç tarihlerinden itibaren 10 
yıl geçmedikçe erken Ödemeye 
veya konversiyona tabi tutula
maz. Bu tarihten sonra keyfi
yet Hükümetçe 3 ay önce ilân 
edilmek suretiyle her hangi 
bir faiz vâdesinde tedavülde 
kalmış olan tahvillerin tamamı 
veya bir kısmı için baş ab aş er
ken ödeme veyahut konversi-
yon yapılabilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin 
faiz ve bedelleri, geçici ve ke-
js'ı: tahviller ve bunların ku
ponları ile ödemelerine ait ev
rak ve senetler, ilân ve istikra
za ilişkin diğer işlemler istik
razın tamamen itfasına kadar 
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Maliye: Komisyonunun 

değiştirişi 

1966 Kalkınma İstikrazı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı '1966 
bütçe yılında yapılacak yatı
rımların finansmanında kulla
nılmak üzere 700 milyon lira
ya kadar 1966 Kalkınma İstik
razı adı ile uzun vadeli iç istik
raz akdine Maliye Bakanı yet
kilidir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
t i r : ' "••"•"••• 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. . 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

1966 Kalkınma İstikrazı • 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. . 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 164) 
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Hükümetin teklifi 

her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

MADDE 6. — Bıı kamın ge
reğince çıkarılacak olan tah
viller ; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurum
larla il özel idareleri; belediye
ler ve bunlara bağlı müessese
ler ile Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yapacakları artırma, 
eksiltme ve sözleşmelerde temi
nat olarak itibari kıymetleri 
üzerinden kabul olunur. 

Temıinaıtm irat kaydına karar 
verildiği takdirde karar tari
hinden önce vâdesi gelmiş faiz 
(kuponlarının bedelleri tahvil 
sahiplerine aidolur. Bu tehvik 
ler Hazinece satılmış ve satila-
cak olan millî emlâk bedelleri
nin ödenmesinde dahi başabaş 
kabul olunur. 

MADDE 7. — Bu istikraza 
ait faiz kuponlarının bedelleri 
tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedel
leri tediyesi lâzımıgeldiği tarih
ten itibaren 10 yıl sonra Ha
zine lehine zaman aşımına uğ
rar. 

MADDE 8. — Bu kanun ge
reğinde yapılacak istikrazın 
her türlü ihraç giderleri ile, 
toplamı tahvil satış hâsılının 
c/c 1 ini geçmemek feay&iyle 
bankalara verilecek komisyon, 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
ilgili b olumundan Ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bun
ların satışlarını teşvik maksa-
diyle hazırlatacak afiş, pan
kart ve diğer giderleri 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine tabi 
değildir, 

Maliye Komisyonunun 
deglştirişıi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 164) 
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Hükümetlin te!kli£i 

MADDE 9. — Bu kanunun 
akdiıne iz'in verdiği istikrazın 
yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyabilecek ödenek, 
her yıl Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Devlet 'borçları bölü
müne konulur. 

MADDE 10. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürülüğe gi
rer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı 
yürütür. 

20 . 7 . 1966 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A.F. Alişan 

Adalet Bakanı 
mH. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

• MaMye Komisyonunun 
değiştiıûşli 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Tasarının 
10 neu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11.. — Tasarının 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Pltin Kamisy-onünüh 
değiştiirişi 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Tasarının 
10 neu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağîayangü 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakam 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

) > * « 

M. Meclisi (â. Sayısı : 164) 




