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2. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'
ın, Pülümür ilçesinin Kocatepo köyünde
çığ yüzünden ölüm vo yaralanmalar ol
duğu, bu gibi hâdiselerin önlenmesi için
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gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Vedat Ali Özkan'ın cevabı.
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5. — Millet Meclisi Balkanının Baş
kanlığında grup temsilcilerinin
yaptık
ları , toplantıda, Çarşamba günleri yapı
lacak birleşim gündemlerinde sözlü so
ruların 50 cer aded olarak konulmasına
dair alınan karar.
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kırı bulunması sebebiyle bu yolda tat
bikat yapılmamasına dair önergesi.
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ile Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, pet
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ka izlememesi, millî çıkarlarımıza karcı
bir uygulamanın içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasanın 83 ncıı maddesi ge
reğince Hükümet hakkında bir Genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/62)
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landa kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
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117:120

-•.—«^>«<c

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Edirne Milletveldli Türkân Seçkin, Edirne
bölgesinde 1967 yılı plân ve program uygula
masında vâki gecikmeler, 1933 yılında yapıl
ması gereken işler vo bu b'jlgedeki DSİ ve
YSE çalışmaları konularında,
Konya Milletvekili famefc Kapısız, Avans
Kanunundan istifade cdenryon mahallî idercler ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri personeli
nin şikâyetlerine ve,
Van Milletvekili Salih Yıldım ve Doğu il
lerinde devam eden şiddetli kış sebebiyle be
liren hayvan yemi sıkıntısını enlemek için ge
rekli tedbirler alınmasına dair gündem d r ı de
meçte bulundular.
Geçici Komisyon Başkanlığının, gündemde
bulunan «Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara» dair Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkındaki kanun tasarısının Geçici Komisyo
na geriverilmepine ve,
Köy idleri Komisyonu Başkanlığının; Kon
ya Milletvekili Nazif Kurucu nun, evi olmıyan vatandaşlara ev yeri verilmesi hakkında
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ki kanun teklifinin, Konut kanunu tasarısı ile
Arsa Ofisi kanunu tasarısını görüşmek üzero
kurulmuş olan Geçici Komisyonu havalesine
vo bu komisyona Köy idleri Komisyonundan
da üç üyenin gönderilmesine dair tezkereleri
kabul olundu.
Adana Milletvekili Kenal Sariibrahimoğlu-'
nun; Türkiye kıyılariyle ilgili kanun tekli
finin gündeme alınmasına dair önergesi, yapı
lan görüşmelerden sonra, reddedildi. Adı ge
çen teklifin, imar kanunu tasarısını gjrüşmek
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine
vo bu komisyona Turizm ve Tanıtma Komisyo
nundan da beş tiye alınmasına dair İçişleri Ko
misyonu Başkanlığının teskeresi kabul olundu.
Aydın Milletvekili Ile^at Ösarda'nm, millî
eğitim ve gençlik politikamızın gerçek anlamı
ile millî bir hüviyet vo eğitime kavuşturulma
sının, Türk gençliğine memleket hizmetlerin
de yararlı çalışma imkân vo sahaları hasırlan
masının ne suretle mümkün olabileceğini araş
tırmak üzere bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi okundu ve gündeme alına
rak sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi.

M. Meclisi

B : 31

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 ar
kadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli
olaylarla spor alanlarında cereyan eden hâdifeîcrin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen
İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında ve
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı
ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, deniz kı
yılarının halkımızın ortak malı olması gerekir
ken, birkaç yüz kişi tarafından yağma edildiği
iddiasiyle bu konuda Hükümetin sorumluluğu
nu tcsbit için gensoru açılmasına dair önerge
lerinin gündeme alınması, yapılan görüşmeler
den sçnra, rcddolundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi ve,
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı C3tvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
ları ilo,
Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay,
Müslih Görcntaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı

31 . î . 1968
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Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin öncelikle görüşülmeleri oylanarak madde
leri kabul olundu vo tümleri açık oya sunuldu
i?e de, oyların ayırımı sonunda çoğunluğun
sağlanamadığı, oylamaların gelecek birleşimde
tekrarlanacağı bildirildi.
istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süro görüşüldü.
31 . 1 . 1963 Çarşamba günü saat 15.00 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,40 da son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Tunceli
ismail Arar
Kenan Aral
Kâtip
Tokat
Fethi Alacalı

SORULAR
Sörtii sorular
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzım'un, Kepirtepo ilköğrotmen Okuluna tâyin
edilen öğretmenlere ve bir öğretmenin tutumu
na dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/6D9)
2. — Kırklareli Milletvekili Hacan Tahsin
Uzun'un, Kepirtepe llküğretmen Okulunun bina
bakımından geliştirilmesine vo gündüzlü öğren
cilerin de yemek ve kitap ihtiyacımn kolay
karşılanmasına dair sözlü soru önergesi Millî
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/700)
Yazılı sorular
1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü
aleyhine anılan dâvalara dair yazılı soru öner
gesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/641)~
2. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Turiz vo Tanı'ma Bakanlığı aleyhine açılan
davalara dair yazılı soru önergesi, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/612)
3. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
İoişbri Bakanlığı aleyhine açılan davalara dair
yazılı soru cnergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/6İ3)

4. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Millî Savunma Bakanlığı aleyhine açılan dâva
lara dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/614)
5. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Dışişleri Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara da
ir yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/615)
6. — Giresun Milletvekili Kudret Basuter'in,
Maliyo Bakanlığı aleyhine acılan dâvalara dair
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiş', ir. (7/646)
7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan dâva
lara dair yapılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/647)
8. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Ticaret Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara dair
yazılı soru cnergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/648)
9. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Bayındırlık Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/643)
10. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'
in. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı aleyhine
açılan dâvalara dair yazılı soru önergesi, Sağ-
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15. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'iık vo Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil- I
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı aley
mistir. (7/650)
hine açılan dâvalara dair yazılı soru önergesi,
11. — Giresun Milletvekili Kudret Bssutcr'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
in, Gümrük ve Tekel Bakanlığı aleyhine açı
derilmiştir. (7/055)
lan dâvalara dair yazılı soru önergesi, Gümrük
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/651)
10. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'12. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in Köy İşleri Bakanlığı aleyhine açılan dâvala
in, Tarım Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara
ra dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına
lığına gönderilmiştir. (7/656)
gönderilmiştir. (7/652)
17. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'13. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
imar ve iskân Bakanlığı aleyhine açılan
in> Ulaştırma Bakanlığı aleyhine açılan dâvala- |
dâvalara dair yazılı soru önergesi, İmar ve İs
ra dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
kân Bakanlığına gönderilmiştir. 7/657)
lığına gönderilmiştir. (7/653)
18. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu14. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'ter'in, Adalet Bakanlığı aleyhine açılan dâva
in, Sanayi Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara
lara dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakan
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/654)
j lığına gönderilmiştir. (7/658)
2. — GELEN KÂĞITLAR
I Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi (2/645) (Çalışma ve
1. — 1907 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
Plân komisyonlarına)
vellerde değişiklik yapılması haklmıda kanun
tasarısı. (1/463) (Bütçe Karma Komisyonuna)
TEZKERELER
2. — Devlet Su tileri Genel Müdürlüğü 1967
4. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi 1964 malî
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
yılına ait bilançosu ile faaliyet vo murakıp ra
nun tasarısı. (1/469) (Bütçe Karma Komisyo
porlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
nuna)
keresi (3/847) (Kamu iktisadi Teşebbüsleri
3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yık
Karma Komisyonuna)
bütçesine ek ö:lenek verilmesi hakkında kanun
tasarısı. (1/470) (Bütçe Karma Komisyonuna)
5. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin
4. — 431 sayılı I3 Kanununun 110 ncu mad
1933 ve 1904 malî yılları hesap ve işlemlerine
desinde değişiklik yanılması hakkında kanun
ilişkiü raporları ile bilançolarının sunulduğuna
tasarısı. (1/471) (Çalışma vo Ulaştırma komis
dair Başbakanlık tezkeresi (3/818) (Kamu İk
yonlarına)
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna)
TEKLİFLER
TASARILAR

1. — Ko:?ya Milletvekili Sej/lt Faruk ön
CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN
der ile İsmet Kapısız'm, senatör, milletvekili ve
İŞLER
dışardan t/vin edilen bakanların mal beyanına
6. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
tabi tutulması hakkında kanun teklifi (2/6İ3)
baklandaki 5239 soyılı Kanuna ek kanun tasa
(İçişleri, Anayasa ve Adalet komiryonlarma)
rısı. (Millet Meclisi : 1/314, Cumhuriyet Sena
2. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıl
tosu : 1/865) (Plân Komisyonuna)
dırım ve 35 arkadaşının, Hukuk mezunu Yar- |
gıtay başkatiplerinin savcılık ve hâkimlik sini- I
RAPORLAR
fına alınmaları halikında kanun teklifi (2/644)
(Adalet Komisyonuna)
7. — Montreux'de imza edilmiş olan «Mil
3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Hebioğlu
letlerarası Telekomünikasyon Anlatması» ve
ve 3 arkadaşının, 506 scyılı Sosyal Sigortalar | eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
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dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları
(1/335) (S.Sayısı : 480)
8. — Vatandaşlığın kazanılması konusunda

31 . 1 . 1963
karşılıklı biM verilmesi hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uy^ıın bulunduğuna dair
kanun tasansı vo idleri, Adalet vo Dışişleri
komisyonları raporları (1/183) (S. Sayısı : 559)

BÎRÎNOÎ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tunceli)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini açıyorum,
3.

YOKLAMA

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama
yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, gerckli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ G3NEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, mem
leketimizde ve ezellikle Doğu illerinde devam
eden şiddetli kış sebebiyle yolların kapandığı,
hastalık ve açlık tehlikelerinin belirdiği, bu ko
nularda tedbirler alınması gerektiği hakkında de
meci
BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın Âdil
Yaşa, memleket sathında ve bilhassa Doğu'da
hüküm süren şiddetli kış sebebiyle gerekli ted
birlerin ittihazı için gündem dışı söz istemiştir.
Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun Sa
yın Yaşa.
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Balkan, sayın
milletvekilleri; oldukça uzun günlerden beri
memleketimizin her tarafında senelerdir görülmiyen şiddetli bir lasın hüküm sürdüğü yüksek
malûmunuzdur. Bilhassa Doğu vilâyetlerimizin
yolu izi olmıyan bâzı kesimlerinde karakış âde
ta âfet halini almıştır. Kış ve kar dolayısiyle
mahsur kalmış, gıda, ilâç, gaz gibi hayati mad
de sıkıntısı çeLsen bâzı yarlerden aldığımız ha
berlerden âcil tedbir talepleri vesile ittihaz edi

lerek bu acı durumun hor sene tekerrür etme
mesi için umumi ve daimî dertler de dile geti
rilmekte-, bu dertlerin giderilmesi için durumun
Yüce Meclise ve Sayın Hükümete duyurulması
talebedilmektedir. Aldığımız haberler arasında
değerli alakanıza mazhar olacağına kaani bulun
duğum iki dileği ıttılaınıza arz etmek için Yaksok Huzurunuzu işgal etmir; bulunuyorum.
Siirl'in Pervari ilçesi Belediye Başkanından
aldığım mektupta Pervari ilçesinin kurulduğu
tarihten beri ulaşım imkânından mahrum bu
lunduğu, ilçenin ya3 aylarına münhasır olmak
üzere dar arızalı ve toprak tesviyeli ve ancak
jeplerin çalışabileceği bir yolla il merîkezine
bağlı olduğu yağmur ve kış mevsiminde yolun
ulaşım?, kapalı olduğu, her türlü nakliyatın çok
zor şartlar içinde katırlarla yapıldığı bildiril
mektedir. Sayın belediye reisi bu durumun ilçe
nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine en
gel teşkil eden etkilerini şöyle sıralamaktadır.
Köylü, tarla ve hayvan ürünlerini değcrlendiremomekte, yalan pazar yerlerine kolaylıkla ve
normal fiyatlarla nakletmek imkânından mah-
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rum olduğundan şahsi ve ailevi ihtiyaçlarından
fazlasını üretmdiıie fayda mülâhaza etmemekte
dir. îlçeyo başka yerlerden getirilen zaruri ve
hayati ihtiyaç maddileri pahalıya malolmaktadır. Yazın Siirt il merkezinden 90 kilometre me
safedeki ilce merkezine emtianın kilosu onbeş,
diğer mevsimlerde i.:e 50 kuruşa nakledilmekte
dir. Halbuki Siirt'ten takriben 1 0?3 kilometre
mesafede bulunan istanbul'a nakliye fiyatı mev
simine ve arz ve tabbe göre 11 kurulla 18 kuruş
aracında değişmektedir. Yol olmayışı asayiş ve
emniyete de menfi etki yapmaktadır. Pervari
köylerinde hayatında motorlu vasıta görmemin
vatandaşlar büyük bir yekûn teşkil etmektedir.

O : 1

Sayın milletvekilleri; Van'ın Muradiye ilçesi
Çaldıran bucağı merkez muhtarı ile Serik, Süveren, Ayrancılar, Ilankaya, Ergülor, Bulak
muhtarlarından gelen telgraflarda ise : Çaldı
ran - Muradiye yolumuz 40 günden beri karla
kapalıdır. Bucağa bağlı 95 ıköyümüz olduğu hald3 bucakta doktor yoktur. Yüze yakın hasta
can çekişmektedir. Akar yakıt sıkıntımız had
safhada olduğu halde Petrol Ofisinin getirdiği
akar yakıt Muradiye'de beklemektedir. Mağdu
riyetimiz nazara alınarak ve yirmi bin nüfuslu
ilçenin hayalını kurtarmak için yolumuzun açıl
malına delâlet ediniz» denmektedir.
M ah terem milletvekilleri; Doğuda birçok vi
lâyet, yüzlerce kaza ve binlerce köy çeşitli daha
birçok dertlerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Sayın Hükümetin, iktidarın mahrumiyetlerin
ağırlığı ve vatandaşların elerin rtırabına uygun
nisbette meseleye önem vererek bu dertlerin
üzerine samimiyetle eğilmesini ve gerekli ted
birlerin ittihaz edilmesini diler, muhterem He
yetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar)

İlçenin yolu olmadığı için en basit tâbiri ile
kalkınma da müminin olmamakta, inşaat çok
fahiş fiyata çıktığından ne vatandan ne de dev
let müeseseleri inşaat yapmak istememektedir.
37 muhtarlık Pervan ilçesinin yalnız 11 köyün
de mektep mevcut bulunmaktadır. Belediye re
isi mektubunda daha birçok meseleye dokun
maktadır. «Her yıl Pervari - Siirt yolunun ya
kacağına dair ilgililerden müjdeler alıp sevinç
göz yaşları dökmekte, fakat kısa bir zaman son
ra sükûtu hayale uğramaktayız. Milletvekilimiz
olarak bu derdimizi ilgililere ve Yüce M?cliso
intikal ettirmenizi diliyoruz» diye bitirmekte
dir.
İlgili sayın Bakan maruzatımı cevap verme
ye şayan görür, buglln veya başka bir gan ce
vaplandırmak isterse, Pervari - Siirt yolunun
1933 yıİF icra programında olduğunu müjdeliyobilir. Bu takdirde Sayın Bakanın ^öz konusu
yolun etüt, proje, ve keşfinin yapılıp yapılma
dığını, keşfi yapılmışsa ne miktar paraya mal
olacağını, 1963 malî yılında Pervari - Siirt yo
luna ne miktar para harcanacağını ve yolun
hangi yılda bitirilmesinin plânlanmış olduğunu
Pervari - Siirt yolu açılmadan 1963 yılı icra
programında ili en 1937 yılında icra programın
dan çıkarılan 1933 yılında tekrar programa alı
nan Pervari - Bldar santrali inşaatına başlama
nın mümkün olup olmadığını da ilâve etmesini
İ3;vrhrvn ediyorum. Pervaride durum bövle old-ı.ğu gibi Siirt'in Eruh, Şirnak, Sason, Kozluk,
Şirvan, Baykan ve diğer kam ve köylerinin ka^
deri Pervari'den farklı değildir. Oralarda da
vatandaşlarımız aynı çileli ve acı hayat şartları
nın içinde bulunmaktadırlar.
I

2. —• Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Pü
lümür ilçesinin Kocat epe köyünde çığ yüzünden
ölüm ve yaralanmalar olduğu, hu gibi hâdiselerin
önlenmesi için iskân politikası takibcdilmesi ve
gerekli yardımların yapılması konularındaki de
nizci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
8ezgin'in cevabı.
BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Ke
nan Aral, Tuneeli'nin Pülümür ilçesinin Kocatepe köyünde vukubulan çığ vakası sebebiyle
7 kişinin ölmüş ve 10 yaşlarında bir çocuğun
da kolu kesilmiş olması sebebiyle bu gibi hâ
diselerin tekerrürüne mâni olacak şekilde is
kân. politikasiyle ilgili gündem dışı söz iste
miştir.
Buyurun Sayın Kenan Aral.
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan,
Yüce Meelis'n muhterem üyeleri; şu anda ben
de bir evvelin konuşan arkadaşım gibi Doğu
da karakışın getirdiği birtakım felâketlere ve
bu meyanda Pülümürde yedi kişinin ölümüne
ve bir kişinin de kolunun kesilmesine sebebolan çığ münasebetiyle söz almış bulunuyorum.
Tunceli Valisiyle yaptığım telefon konuşma
sından edindiğim bilgiye göre, son günlerde
Doğuda yağan fazla kar yüzünden 13.1.1938
günü dağlardan kopup gelen çığ, Pülümür'ün
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Kocatepe köyünde maalesef Pınar isimli aile- I anarşi tohumları saçarak, tehlike çanları ça
den yedi kişinin ölümüne ve 10 yaşlarında 11- larak, birtakım tehditlerle ve masum çevrele
ya3 Pınar isimli bir çocuğun da kolunun ke3İl- I ri tahrik etmek suretiyle memlekette huzur
meşine sebebolmuştur. Tunceli Doğuda en faz suzluk yaratmaya vo bu yollardan iktidara gel
la kar yağan bölgelerden biridir. Arazisinin meye çalışan politikacılar da mazide uzun ik
fazla ânza.ı olması ve dik yamaçlarının bulu tidarları devirlerinde, bu yerleri hatırlarına
nuşu Tunceli'nde sık sık çığların gelmesine ve getirmemişler ve bu sahada hiçbir ciddî gay
bu yüzden çok feci hâdise-ierin doğmasına se- retin içine girmedikleri gibi, hiçbir teşebbüs
bebolmaktadır.
te de bulunmamışlardır.
Nitekim, 24 Şubat 1960 ta Nazimiye ilçesi
nin Büyükyurt köyünde çığ bir mahalleyi bas
mış ve 15 kişinin ölümüne sebebolmuştur.
Senelerden beri her yıl bu bölgede çeşitli
çığ facialarına şahldolmama rağmen, bugüne
kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin, bu konu
yu ciddî bir şekilde ele alarak etüt ettirdikle
rine şahidolamadım.
Bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesinin Kocatepe köyü ve Nazimiye ilçesinin Büyükyurt
köyü gibi birçok köyleri çığ veya kaya düş
mesi tehlikesi altında bulunmaktadırlar.
Birkaç gün evvel, yani 17 Ocak 1963 tari
hinde Pülümür'ün Boğalı köyü muhtanndan
aldığım telgrafta, köylerinin bir mezrasında
Hüseyin Han'a ait evin yine çığ altında kala
rak yıkıldığını bildirmekte ve yardım talebetmektedir.
Bu yazın seçim bölgemde yaptığım seyahat
sırasında, Nazimiye'nin Ilısu ve Çemişkezek'in
Ulukale köylerinin feci hallerini tüylerim ürpererek seyrettim. Her iki k'jy halkı her an
kopmaya müheyya binlerce tonluk kayaların
tehdidi altında bulunmaktadır.
Etrafı geçit vermiyen nehirlerle kaplı Tun
celi'nin arazisi de fevkalâde arızalı olduğundan
burada oturan insanlar asırlarca haricî tesir
den masun olarak kendi kaderleriyle başbaşa
yaşamaları yüzünden buralarda medenî bir
yerleşme ve iskân politikası inkişaf edememiş
ve birtakım tabiat tehlikelerini nazara alma
dan gelişigüzel yerleşmeler bugün Tunceli'nin
-birçok köylerini açık, gözle görülen tehlikeler
le başbaşa bırakmıştır.
Bugün, memleketi idare etmekteki liyakat
ve kaabiliyetleri, vatanperverliği, Devlet adam
lığı vasıflarını, fakir ve yoksul halktan yana
olma ve fakir ve yolnul halkın ıstıraplarını
sarma patentini inhisarlarında tutan ve dille
rinden düşürmiyen ve memlekette nifak ve

CENGİZ NAYMAN (Kayseri) — Kim diyor
onu; nifak tohumlarını siz saçıyorsunuz.
KENAN ARAL (Devamla) — Geçen yazın
Tunceli'nin Pülümür kazasında vukubulan
doprem dolayısiylo Pülümür'e giden Sayın
Bajbakanımız Süleyman Demirel, yolsuzluk
yüzünden depremin olduğu hiçbir köye gide
memiştir.
CENGİZ NAYMAN (Kayseri) — Hem seç
mene selâm gönder, hem de Başbakanına se
lâm çak...
KENAN ARAL (Devamla) — Yol ve müna
kale imkânlarının güçlüğü yüzünden çığ altın
da kalarak, sobadaki ateşten kolu yaralanan
10 yaşlarında, yukarda ismini arz ettiğim, 11yao Pınar, Tunceli'ne ancak 4 gün sonra ulaştırılabilmişse de, bu arada maalesef mâ3iım yav
runun kolunu, tedavi imkânı bulunamıyarak
kesmek zarureti hâsıl olmuştur.
BAŞKAN — Sayın Aral, beş dakikanız
doldu efendim, lütfen mağlaymız.
KENAN ARAL (Devamla) — Tunceli'nin
büyük iktisadi güçlükleri, geçim sıkıntıları
vo zorlukları yanında, yol ve iskân durumunun
manzarası ve fecî neticeleri de budur.
Halen, yukarda arz ettiğim köylerden başka,
Pülümür'ün, Uzunevler, Kovuklu, Salördek,
Nazimiye'nin Oğullar, Mazgirt'in Ortadirek,
tbimahmut, Pertek, Pertek'in Kolankaya, Sağmanlar ve Çemişkezek'in Doğanalan köyleri çığ,
kaya veya heyelan tehdidi altında bulunmaktadırla:*.
Nazimiye'nin, yukarda arz ettiğim Büyük
yurt köyünün çığa mâruz mahallesinde oturan
halk, evlerini boşaltarak köyün diğer mahalle
lerine sığınmışlardır ve çok sıkıntı içinde yaşa
maktadırlar.
Heyelana mâruz, Mazgirt'in Ortadurak kö
yü halkından iki gün evvel aldığım 11.1.1968
| tarihli mektupta aynen şöyle denmektedir :
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«... Bizim köyümüz günden güne yıkılmaya
başlamış Lir. Evlerin durumu çok feci, yer yer
yarılmalar ve çatlamalar vukua gelmiştir. Dün
bir vatandaşın evi yıkıldı, bereket versin ki,
kendi kurtarıldı, fakat bir gün de köyün hepsi
yıkılır ve hepimiz basit bir heyelana kurban
gideriz, işte, kurban olmamamızı istiyorsanız,
bu işin halli için en yakın ve güvenilir yoldan
çare bulmanızı istirham ederiz.»
Yino, Tunceli Valisi ile yaptığım en son
telefon görüşmesine göre, Pülümür'ün Salördel: köyünün Gavrak mezrasında gelen çığ, iki
evin yıkılmasına sdbebolması üzerine, can ve
mal kaybını önlemek için bütün mezra tahliye
edilmiştir.
Her türlü yiyecek maddesinden ve ihtiyaç
tan mahrum bulunan bu vatandaşların durumu
da çok fecîdir. Son yağan karlar, bütün kaza
ve köylerle muvasala imkânlarını ortadan kal
dırım} bulunduğundan, yiyecek, yakacak ve
hayvan yemi yönünden büyük sıkıntılar çeki
leceğinden ve ayrıca, salgın hastalıkların çık
masından korkulmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Kenan Aral, tekrar ri
ca ediyorum, beş dakikanız doldu efendim,
lütfen bağlayınız.
KENAN ARAL (Devamla) — Sayın Başkan,
tiriyorum efendim.
Keyfiyeti yüksek ıttılaınıza arz eder, halen
felâkete mâruz kalmış ve evleri yıkılmış köylü
lere Hükümefn âcil yardım elini uzatarak bu
mustarip insanların acılarını dindirmesini ve
yiyecek, yakacak ve hayvan yemi ile zuhuru
muhtemel salgın hastalıklar yönünden de yine
âcil tedbirler alınmasını ve ilerde daha büyük
faciaların ve bundan mütevellit doğacak so
rumlulukların önlenmesi için, Hükümetin, ik
lim şartları müsaade eder cimez buralarda sür
atli ve ciddî bir inceleme yaptırarak, âcil ted
birleri almasını diler, deprem felâketi dolayıslyle, Tunceli'nin kuruluşundan bu yana bütün
Tunceli'de bugüne kadar yapılmış bulunan
OD km. köy yoluna mukabil, 3 ay gibi kısa bir
zaman içinde yalnız Pülümürde 115 km. köy
yolu ve 1 20D e yakın baraka yaptırmaya mu
vaffak olan ve bu yüzden kendilerine minnet
ve şükran borcu duyduğum enerjik Hüküme
tin bu konuda da gerekli her türlü tedbirlfiri
en kısa zamanda alacağı ümit ve inancı içinde
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hepinizi sevgi ve hürmetle selâmlarım. (A. F.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Nu
ri Kodamanoğlu, Anayasa Mahkemesinin ça
lışmaları ile ilgili gündem dıgı söz istemişsiniz
buyurun efendim.
ENEEJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Müsaade
buyurursanız Sayın Başkan.
BAŞKAN — Gevap mı vereceksiniz efen
dim?
Sayın Kodamanoğlu, bir dakikanızı rica ede
yim,
HURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, belki bendenize de cevap verirler.
BAŞKAN — Konu tamamen ayrı efendim.
Sayın Bakan, buyurumu;.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakköle) — Sayın
Başkan, muhterem ıııilietve kileri; Siirt Mil
letvekili Sayın Â d i Yaşa ve Tunceli Milletve
kili Sayın Kenan Aral, son günlerde şiddetini
fada miktarda artırmış bulunan kar sebebi
ilo kendi seçim bölgelerinin ve umumiyetle Do
ğu bölgesinin bugün içinde bulunduğu hali
haklı a .arak dile getirdiler. İlgili Bakan ar
kadaşlarım kendi konularına taallûk eden me
seleler üzerinde tabiatıyle hassasiyetle dura
caklardı.'.
Bendeniz bir. hususu önemde belirtmek bakı
mından söz alini} bulunuyorum. Gerçekten Siirt
Vilâyetinin Pervari ilçesi Doğu bölgemizin bir
İnsim kazaları ve yerleri gibi asırlardan beri
muvasala imkânlarının temin edülememesi sebe
biyle birtakım güçlüklerle karşı karşıya bu
lunmaktadırlar O itibarla Sayın Âdil Ya^a ve
Kenan Ardl arkadaşlarımın dile getirmiş bu
lundukları yol mevcudolmaması sebebiyle tahaddüs oimlg bulunan güçlükler haklı şikâyet
leri ihtiva etmektedir. Bilhassa Pervari, üzerin
de önemle durduğumuz ve vrâyet ile irtibatı
bulunmıyan, devamlı irtibatı bulunmıyan fcamlarımızdandır. O itibarla da usun süreden be
ri Pervari'de yapılması tasarlanmış, fakat kuv
veden fiile çıkanlmamıs, programlara alınama
mış bulunan Pervari santralinden Sayın Yoga
arkadaşım da bahsettiği cihetle biraz inahat
vermek istiyorum.
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Bölge bakımından, Fervari ilçesi bakımın I ğ'd için, bu gecikme bilinen tecavüzkâr beyana
dan Pervari liidroelektr.k santralinin inşası tın bahanesi olmuştur.
bir zaruroi halinde iken maaL.cf vasıtaların
Aziz arkadaşlarım; gerekçe göstermemek
nakline imkân verecek suretto yol bulunmama
başka
şeydir, gerekçenin gecikmesi başka şey
sı sebebi ile şimdiye kadar programlara alına
dir.
Bu
ikisi arasındaki kesin, açık ve büyük
mamakta idi. 19C8 yılı programına Pervari
farkı
görmezlikten
gelerek, hükmü Kara kuşisantralinin inşası alınmış bulunduğu cihetle,
yo
gerokçe
aramak
icra organlarını felce uğ
Pervari - Siirt arasındaki bugün haklı şikâyet
movzuu teşkil eden yolun da inşasına bu sant ratmak gibi haksız ve yersiz ithamlarda Ana
ral yönünden de ayrıca başlanmış olacaktır. yasa Mahkemesini küçük düşürmeye çalışan
Karın kaplam: ş bulunduğu yolların açiLnıası, ları Yüce Moclisinizin tasvibe tmediğinden emi
nim. (A. P. den gürültüler)
gıda, ilâç, gaz gibi, akar yakıt git i maddelerin
ihtiyaç bölgelerine şevkini temin etmek için
Parlâmento gelenek ve âdabına aykırı be
Karayolları G'enel Müdürlüğü yol ajma faaliye
yanatın başlıca unsuru kendi ifadelerimle şu
tine tahsis etmiş bulunduğu 1 C00 makinayı
dur : Hakim ittihaz edildiği zaman gerekçe
8 000 maklnaya çıkarmak ve günün her saa vardır vo derhal yazmak mümkündür. Oysa biz
tinde çalışmak ve bâzı yerlerde de devamlı ola yüksek mahkeme kararı bazan çok kalın dâva
rak 72 saat mütemadi çalışmak suretiyle yol
dosyalarının incelenmesi, büyük hacıırlar tutan
açma ve bu suretfle zaruri ihtiyaç maddalcrini b:lge ve bilgilerin araştırılması sonunda verilir.
mahalline irsal edebilme faaliyetine girişmiş bu- üs:elik bu karar, karar verenlerin uğurunda
lunnıaktadj::L\
bir ömür harcadıkları fikrî ve ilmî iktisapla
Arkadaşlarımın dile getirmiş bulunduğu di rının bir muhassalası olarak tekevvün eder.
ğer konuların da ilgili idari teşkilâtta temas
Böylesine geniş, böyTes:ne zongin bir ilmî ve
edilmek surofciyle Hükümetçe yapılması gerekil fikrî araştırma ve terkibin bir solukta yazılıveişlemleri yapmak için muktezasını ifa edeceği receğini zannetmek, ciddî ve ilmî çalışmaların
mizi, Doğu mo3cîesini bu zaviyeden ele aldığı zahmet ve mihnetini tatmıyanların harcıdır, kömızı ve İlimci Beş YÂlık Plân dönemi içerisin şebaşı arzuhalcılarının itiyadıdır. (A.P. sırala
de sadece bakanlığımızın yapacağı yatırımla rından gürültüler) Bu seviyeden mahkeme ka
rın ki, 19 milyar lira civarındada*, % 20 sinin
rarlarının en az bir doktora tezi mahiyet ve de
Doğu bölgesine tahsis edileceğini, bunun için
ğerinde olduğunu siyasi kültürü olanlar ya
gerekli tedbirlerin ittihaz edilmiş bulunduğu kından bilirler. Nitekim Almanya'da Komünist
nu huzurunuzda arz ederim. Teşekkür ederim. Partisinin kapatılması kararının gerekçesi
(A. P. sralarından alkışlar)
- yanlış hatırlamıyorsam - aylarca sonra neşre3. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ- dilebilmiştir. Kaldı ki bütün ilgilileri bağhyan
lu'nun, Anayasa Mahkemesinin çalışmaları hakve kesin olan bu kararları uygulıyacak çevreler
için gerekli ilk argümanlar hüküm kısmında
kında demeci.
vardır.
BAŞKAN — Cayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun efendim, 5 dakikayı geçmemek üzere?
Anayasaya ayları bir uygulamanın devam
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın edip gitmemesi ve biran önce Anayasanın uy
Başkan, sayın milletvekilleri; rejimimizin en gulanmasını sağlamak gibi haklı ve faydalı se
değerli teminat müesseselerinden biri olan Ana beplerle gerekçenin yazılması beklenmeden ka
yasa Mahkemesine karşı bu kürsüden boyan rarlar tefhim olunabilir. Aslında savcıların
olunan bâzı garip mütalâalar dolayrsiyle söz keyfî tâyin ve nakillerine imkân veren hüküm
almış bulunmaklayım. Gurka bu mütalâaların.. lerin iptaline kargı haksız bir infiali bir öl
(A. P. sıralarından gürültüler, «Allah Allah»
çüde kamufle etmek için yapılan bu konuşma
E ,%3İori) Yüce Meclisin temayülüne tercüman bir tehditle bitmektedir : «Anayasa Mahkemesi
olabileceği Ecinninin doğmasından ondre ede ni Meclisin üstünde bir kuvvet sayanlar akılla
rim. Anayasa Mahkemesin'n bâza karanan ile rını başlarına almalı» imişler, «Meclis bir çareilgili gerekçelerin uzun yazılması, uzun sürdü- | sine bakmalı» imiş.
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CELÂL NURÎ KOÇ (Kars) — Doğru, doğru.
NURÎ KODAMANOĞLU
(Devamla) —
Doğruyu eğriyi göreceksiniz. Pek moda bir ta
birle sandıktan, hem do Türk Milletinin oyları
nın yüzde 60 dan^ fazlasını alarak çıkan bu
Anayasanın iki hükmünü, hele şu tepkilerden
sonra, bir defa daha okumaya ihtiyaç vardır.
CELAL NURÎ KOÇ (Kars)
hükümleri de değiştirilebilir.

Anayasanın

NURÎ KODAMANOĞLU
(Devamla) —
Değiştirmeye gücünüz yettiği vakit böyle ko
nuşabilirsiniz.
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu,
karşılıklı görüşmiye.im.

lütfen

NURÎ KODAMANOĞLU
(Devamla) —
Anayasanın 132 nci maddesini okuyorum, öğ
ren.
«Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yar
gı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere vo
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gön
deremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.»
147 nci maddesinde ise şöyle yazar :
«Anayasa Mahkemesi, kr.nunların ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Ana
yasaya uygunluğunu denetler.» Bu kesin hüküm
lere rağmen...
BAŞKAN — Sayın Kodamr.noğlu, bes
kika tamam, lütfen bağlayınız sözlerinizi

da

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu
neviden tepkilerin gösterilmesinin Yüce Mecl'sir. umum: temayülüne aylan olduğunu be
lirtmekten özel bir zevk duyuyorum. Zanne
derim ki, a-ul aklım Irasına almacı gereken
ler, insarilağm 60 asırlık ıstırap ve tecrübele
rinin sonucu olan bu ilkelere hürmet ve mu
hale*. duyanV: değil, Cumhuriyotin yüksel:
mahkemelerinden tedirgin olanlar, kısacası
bu Anayasa kendilerine dar gelenler, asın uç
lardır. (C. H. P. sıralarından alkımlar)
4. — Fmnsun Milletvekili Yaşar AkaVm, İç
tüzüğün 222 nci maddesinin atıf yaptığı 119 nu
maralı dipnotuna istinaden Havza ilçesinin Bckdiarr köyümde bundayâan, zehirlenerek ölen va
tandaşlar hakkında açıklamh yapılmasına dair
önergesi ve Sağlık ve Sosyal 'Yardım Bakanı
Vedat Âli Özkan'ın cevabı.
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar,
G-.unsur. Millet vekili Saya?. Yaşar Akal; İçtüzü
ğün 222 nci maddesinin atıf yaptığı 119 sayılı
dip notu goreğlnee, Samsun'un Havza kazası
B ekliğin köyündo buğdaydan zehirlenerek
dört kişinin ölmesi, olay?, üzerine Sağkk Ba
kan1. Dayn Vedat Âli Özkan'ın açıklama yap
masın1. istiyor.
Sayır. Bakan, sizi konuşmaya çağıran ve
mesnedini arz ettiğim bir önerge var, bu ko
nuda bir izahat verecek misiniz, efendim?
Buyurun.
OAĞLTK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Sıym Baş
kan, muhterem milletvekilleri; ilaçlanmış buğ
daydan. zehirlenme h İd:'s esi ve bâzı hastalık
ların zuhuru gazele haberlerinin dışında ve şu
r.ıd?. Ya^ar Akal'm önergesinin dışında Bakan
ağımıza intikal etmiş değildir.
Bra hv. haberler üzerine daha evvel bu gibi
haberlerin geldiği yerlerden bilgi istedim, Bu
bilgiler henüs tamamlanıp bana kadar intikal
etmemiştir. Geldiğinde ayrıca açıklama yapı
lacak,-.?.
Haytalarımla.
5. —• MZlct Meclisi Başkanının Bhşkanlığınd:ı grup tenvn'çilerinin yaptıkları toplantıda,
Çarşamba günleri yapılacak birleşim gündem
lerine sözlü soruların 50 şer aded olarak konulvıazııh dair alınan karar.
BîLŞKAN — Efendim, Sayın Meclis Başka
nının br/jkanlığı al'rnda grup başkanlarının
vo yetkili idarecilerinin dün yaptığa toplantı
da; süslü soruları da içine alan Çarşamba gün
brino ait gündemde bundan böyle sözlü soru
larır, elliler tane alınması hususunda umumi
biv arzu ve is'el-: orlaya atılmış, ancak bu hu
susta Yüce Meclisin tasvibini almak gerektiği
hususunda da ittifaka varılmıştır.
Bu huıusu oyunuza arz edeceğim, eğer ka
bul ederseniz bundan sonra Çarşamba gününo aît gündemlerde mevcut bütün sözlü soru
la- değil, golr, araşma göre sadece elli sözlü
soru alınacaktır.
Bu hu:usu kalul buyuranlar lütfen işaret
buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti • efendim. Bundan sonra Çarşamba günle
r c e ait gündem bu şekilde tanzim edilecek
ti.
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6. —• Trabzon Milletvekili Ilamdi Orhon'un,
sayın üyelerin bir tasarı veya teklifin Geçici
komisyonlara havalesine dair verecekleri öner
gelerin İçtüzüğe aykırı bulunması sebebiyle bu
yolda tatbikat yapılmasına dair önergesi.
BAŞKAN — Sayın Ilamdi Orhon, zatiâlinir;
bu önergenizde ısrar ediyor musunuz?
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Evet.
BAŞKAN — Gayen Hamdi Orhon'un önergosiri okuyorum:
«f.ayin Millet Meclisi Ba:>ka:ılığma
20 Ocak 1903 tarihindeki 33 neti Birleşimdo içtüzüğün 3G ncı maddesi hususunda Baş
kanlığın tutum vo tatbikatı yanlan ve tüzüğe
aylarıcbr. Yüce Meclisçe düzeltilmesini arz ve
tckliı ederim.».
Buyurur. Sayr. Hamdi Orhon. Konu, yanıl
mıyorsam, bir Geçici Komisyon teskiiiylc ilgi
li idi.
HAMDİ: ORHON (Trabzon) — Muhterem
arkadaşla1, tüzül: tatbikatında geçer. gür. bir
ka'r, olduğp. kanaatine vardım, yerimden mü
dahale ettim, o gür. konulma imkârcın S ayır.
Baıka?. lûîtuf buyurmadılar. Bunun üzerine
Meclis R'yaıotine başvurarak tüzük tatbikatındaM bu hakanın düzeltilmesi için keyfiye
tin Yüce Meclise arzını rica ettim, huzura gelmr> bulunuyorum.
Şimdi, tüzük tatbikatında ne kadar dik
katti olursak, Meclis müzakeratımıs o kadar
sıhha'll ve salim cereyan eder. Konu şu; kanur.
teklif vo tasanlar* Meclisin ir ab. olduktan sonr^. komisyonlara tevdi edilir. Komisyonların bu
teklifler üzerindeki tasarrufları muayyen bir
gün ile tahditli olma!" suretiyle kesindir. Ken
disine gelen bir tasan veya teklifi komisyon
45 gÜM zarfında kesin bir karara bağlamak
mecburiyetindedir. Bu müddet zarfımda bir
karar veremezle ve bir karar verme imkânına
sahip bulunamazsa müdellel bir gerekçeyle Yü
ce M-^cHıe neticeyi arz etmek mecburiyetinde
dir. Biri bu.
İkncisi; teklif veya tasarı sahibi bu müddet
sarfında teklifin veya tasarının müspet veya
menfi bir karara bağlanmadığını görürse tü
züğün 3G ne* maddesine göre Yüce Meclise ge
lir vo ruznameye a'ınmaTm ister. Yüce Mec
liste hldiso münakaşa olunur, komisyonun gö-
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rüjjü alınır, ya gündeme aîırcr veyahut bir
muhle* daha verili:', tekrar komisyona gider.
Hayalımda tatbikatı var; milletvekili bulun
duğum. bir zaman istanbul Belediyesinin vi
layet tezi Ayrılması kanun teklifi ile bir sene
uğradım. Bu 83 ncı maddeye göre iki defa
o devirde Meclise geldim. Arz ettiğim gerekçe
lerle tekrar komisyona gitti; üçüncü defa gel
diğim zaman Yüce Meclis gündemine aldı ve
istanbul Belediyesini, biliyorsunuz vilâyetten
ayrıldı. Bu eki ve dip notları okursanız dip
notlarda «Komisyonlar kendilerine tevdi edi
len konular hakkımda ke3İn karara varmaya
mecburdurlar» diye o devrin Meclis karan da
var dır.
Komisyonlar ba^kr, komisyonların mütalâa
sın. istiyebilir ama komisyon karanna daya
narak ister. Bir kanun veya bir teklif veya ta
sar1. komisyonda müzakere edilirken başka bir
komisyonun mütalâasına ihtiyaçolur ise onun
mütalâasını istiyebilir, tüzük onu on gün ilo
tahdidetmiştir. Bunun dışında komisyon ka
rarları Yüce Meclise geldiği zaman Mecliste
ki müzakereleri komisyona niyabeten, dikkat
buyurun ince noktası burası, komisyon karar
verecek bir tasar: hakkında, müspet veya men
fi; Yüce Meclisin gündemine alınacak, müza
kere edilirken komisyona niyabeten komisyo
nun karanna muvazi olarak sözcüsü veya ko
misyon balkanı, varsa Hükümet mümessili bu
rada, onun üzerinde fikrini beyan edecek. Bu
nu". dışında tüzüğümüzde komisyonlann Ge
çici komisyonlara, Geçici Komisyon kurulma
sına dair bir yetki yok idi. Yani acaba komis
yonlar bir tasarı veya teklifin geçici komis
yonlara tevdiini talebedebilir mi, edemez mi?
B'i boşlul: zannediyorum 1952 senesinde, yine
benim bulunduğum bir zamana tesadüf eder,
25 nci maddede bu, biliyorsunuz ki Yüce Mec
lisin yetkisidir, Yüce Meclis karar vererek bu
boşluğu doldurmuş Sayfa 80: «Bir komisyon
kendisine havale edilmiş olan bir işin geçici ve
ya karma bir komisyonda incelenmesini isti
yebilir.» demek ki tüzüğümüzde komisyonlann
bir geçici komisyona bir teklif veya tasannın
tevdii hakkında yetkisi tereddüdü mucibolmuş,
1952 senesinde Yüce Mecliste uzun boylu mü
nakaşalardan sonra, komisyonlarda bir geçici
komisyona kendileri tasarı veya tekliflerini
tevdio karar verebilir, demiş. Karar verir, en-
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cümenin karara şarttır, buraya gelir Yüce Mec
lis kabul eder veya etmez, bu boşluk kapanmış
tı/.
Şimdi, milletvekilleriyle komisyon başkan
larının, ihtilâf buradan çıktı, milletvekilleriylo
komisyon balkanlarının; evvelâ komisyon me
selesini halledelim, komisyon balkanları ko
misyonun kararını almadan buraya resan ge
lip; efendim, ben bu tasarının veya teklifin
Geçici Komisyona havalesini istiyorum diyebi
lir mi, diyemez mi?. Bir de, milletvekilleri bunu
istiyebilir mi, istiyemez mi?. Konu bu. Komis
yon başkanları ve sözcüleri, komisyon karar
lara dâhilinde hareketle mükelleftir. Komis
yon bir karar almadıkça komisyon başkanlar. re'sen şu evrakı şu komisyona, bu evrakı şu
komisyona gibi birtakım havaleler talcbcûemos.
Şimdi, geçenki toplantıda, komisyon üye
si bulunduğum, Sayın Balkanımız burada bir
arkadaştın teklifi, ruznameye alınmasını teklif
ediyor, Yüce Meclis «buna lüzum yoktur» di
yor, kalkıyor burada komi yonıın kararını al
madan; «efendim bunu Geçici Korar.ycna hava
le...» Ne oldu balan beyler?.. Geçici Komisyona
gitmekle balan tatbikatta ne oldu? i::ıar Ko
misyonuna be? üye daha gitti, bozuldu îm.ar Ko
misyonu mesaisi. Üçüncü müzakerede ikon terki
bi bozulduğu için yeniden balkan seçecek, yeni
den sözcü seçecek, yeniden terkar müzakereye
girecek. Bozuldu imar Komisyonu, be? üye daha
İçişleri veya başka komisyondan; imar Komis
yonunun bünyesi bozuldu. Demek ki, komisyon
karar almadıkça komisyon ba3ka.n1 Mesliste re'sen hiçbir talepte bulunamaz.
Gelelim milletvekillerine; benim kanaatim,
tatbikat görmüşse ve hakikaten burada muhte
rem bâzı miletveirili arkadaşların tekliflerinin
geçici komisyonlara havale edilmek suret'ylo bir
netice istihsal etmişlerse hatalı bir tatbikat ne
ticeyi değiştirmez. Yüce Meclis sunu istiyorsa,..
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, bir daki
kanızı istirham edeceğim.
Efendim, bu müzaekreyi ancak Hr usul mü
zakeresi olarak sonuçlandırabiliriz ve bu husus
taki Tüzük hükümlerine göre idare edebiliriz.
Bu itibarla 15 dakikanız vardır ve bu, bir dakika
kalma!?: üzere dolmuştur. Buna göre lütfen siz
lerinizi bağlayın.
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HAMDt ORHON (Devamla) — Bağlıyorum
eren.ün:.
Milletvekili arkadaşlarımızın da şayet her
teklifi buraya getirilip geçici komisyon talebetmek hakkını Yüce Meclis komisyonlara, demin
arz ettiğim esaslar dâhilinde veriyorsa, burada
müzakere edilirken milletvekilleri de kanun tek
liflerinin her safhasında Yüce Meclise gelerek,
Geçici Komisyona verilmesini talebedebilirler,
diye teklif getirir de, Yüce Meclis de bunu ka
bul eder ve TüzUğü böyle tamamlarsa ancak o
yjla gidebiliriz, yoksa ne Reis, benim nâçiz ka
naatim, ne de milletvekilleri re'sen bir talepte
bulunamazla:. Saygı sunarın.
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu konuda bir
usul müzakeresi ağmanın bizi salim bir neticeye
ve karara ulaştıracağını zannediyorum. Ancak,
İrkmen arz edeyim İd, içtüzüğün 25 nci madde
si; «Heyeti Umumiye lüzum görürse encümen
âzalarının adedini muvakkaten artırabilir ve
muhtelit veyahut muvakkat (yani geçici) encü
menler tekil eder.» hükmünü ihtiva etmetkedir.
Heyeti Umıuniyenin bu kararı alabilmesi için
gogici encümen tenkili teklifinin kimler tarafın
dan yapılabileceği yahut kimler tarafından yapıdomıyasağı İçtüzükte belli edilmemiştir. Bu
nun atıf yaptığı 9 numaralı dipnotunda da «Bir
konusyon kendisine havale edilmiş olan bir hin
secici veya karma bir komisyonda incelenmesini
istiyebilir.» demek suretiyle geçici komisyon
tojkili istemek hakkının komisyonlarda da olduğımu, tatbikattaki örnekleriyle, misalleri açık
lamaktadır. Nitekim, bugüne kadarki Yüce Mec
lisin bütün tatbikatı da bu merkezdedir. Vakti
nizi almamak için hepsini okumıyacağım;
21 . 1 . 1948, 27 . 11 . 1950, 7 . 1 . 1952,
23 . 1 . 1950, 23 . 5 . 1931,
13 . 6 . 1947,
07 .12 . 19£8 tarihlerinde zabıtlardan tesbit ede
bildiğimize göre daima bu tekilde tatbikat yapıl
mış ve milletvekilleri de her hangi bir iş için ge
çici komisyon istemek hakkını kullanmışlar ve
bu. talep Meclisin tasvip veya ademitasvibi ile
neticelenmiştir. Ama, buna rağmen Sayın Ham
di Orhon böyle bir iddia ortaya attığına ve tat
bikatın yanlış olduğunu söylediğine göre; be
nim linçiz kanaatime göre bu işin Başkanlıkça
Anayasa Komisyonuna havalesi ile Anayasa Ko
misyonunun mütalâası alındıktan sonra tekrar
yüce huzurunuza getirmek yolundadır.
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HAMDİ ORHON (Trabzon) — iştirak edi
yorum.
BAŞKAN — Sayın Hamdı Orhcn ela bu tek
life iştirak ediyorlar efendim.
7. — Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kar:
Milletvekili Âdil KurteVin, petrol konusunda ulu
sal çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza uygur.
bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza Lar*
bir uygulamanın içerisinde bulunmazı idd'asiyh
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hükûmci
hakkında bir Gensoru açılmasına dair önergesi
(U/62)
BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, T. i
P. Grupu tarafından bir gensoru önergeni veril
iniştir. (T. i. P. su'a'arınââ'n: «Grup tarafında:'
değil, Sayın Balkan» sesleri.)
Türkiye İsçi Partisi Grupıma mensup sayrs?
milletvekilleri tarafnıdan. Bu nelrildo tashih
ediyorum.
Bu gensoru önergesi 180 sayfadır. Bu müna
sebetle bir önerge verilmiştir, önergeyi okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
İşçi Partisine mensup sayın milletvekilleri ta
rafından düzenlenen, 180 sayfa olduğu anla-;7
lan gensoru önergesinin obstrüksiyen gayesiyle
verildiği izahtan varestedir. Bu sebeple ve ictü
züğün 88 nci maddesine göre yazılı nutuklar:r
20 dakikayı geçomiyeceği do nazara ak nara-r
bu önergenin 20 dakikayı geçmiyecek surette
özetlenerek olnınmasını arz vo teklif ederin.
fre!
Mazhar Arıkan
BAŞKAN — Bu önerge hakkında bir mü
talâa var mı efendim?., önergeyi cyunuza su
nuyorum.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Efendim, önerge oya konulamaz. Müsaade bu
yurursanız mâruzâtta bulunacağım.
BAŞKAN —önerge aleyhinde söz istiyorsu
nuz.
TAPvIK ZİYA
Evet efendin.

EKİNCİ

(Diyarbakır)

~

BAŞKAN — Buyurun efendim.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanjr
89 ncu maddesi bir gensorunun ne şekilde Mcc-
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ih gündemine alınması gerektiğini gösteren proiodürü tesbit etmiştir ve yine İçtüzüğün 157 nci
:ıa İdesi, Anayasan^ n 89 ncu maddesinde eksik
'alan hususları tasrih etmiştir. Bu itihar!a bir
;oÂijorımun Mecliste müzakeresi, gündeme alın p almmaması keyfiyetinin müzakeresi, Anaya'.rjtrn 89 ncu maddesiyle İçtüzüğün 157 nci madlosine göre yapıhr. Bu açık hükümler varken
)u hükümleri değiştirici mahiyette bir önerge
/orllerck bunun müzakere edilmek istenmesi vejj Meclisin oyuna vaz'edilmesi keyfiyeti hatalı
lar, Sayın Başkanlığın bundan hazer etmesini
İstirham ediyorum.
Çimdi, içtüzüğün 157 nci maddesini arz edi/oranı efendim: «Bu takrir, Heyeti Umumiyede
okunduktan sonra kabul veya reddi hakkında
nüzakeresiz işari reye müracaat olunur.»
Şimdi, Anayasanın 89 ncu maddesi; verildik
ken sonraki ilk birleşimde ne şekilde görüşüle
ceğini göstermetkedir. Bu itibarla bu maddenin
llğor hususları 89 ncu madde muvacehesinde i§'.03iediğine göre sadece bu fıkrasına itibar etmek
:crunluğ:ı vardır. Bir takrir Heyeti Umumiyel-o okunduktan sonra kabul veya reddi hakkmlaki İnsim tabiî Anayasanın 89 ncu maddesine
;aallûk öder. Bu itibarla o tarafı işletmek ve
mıı nazara almak gerekir.
Kaldı İd, Yüce Mecliste bir teamül de vardır.
dıllardan beri tatbik cdilegelen teamül Meclis
Saşkanhğına tevdi edilmiş olan önergenin okunnal: suretiyle Yüce Meclisin ıttılaına sunulması
';ars:nia olmuştur. Yüce Meclisin ıttılaına sumlmadan bir önergenin müzakeresi veya günde::o ahmp alınmamalı keyfiyetinin görüşülmesi
mümkün değildir arkadaş" arım. Bir önerge üze.-•indG mütalla beyan edebilmek için Yüce Mec
lisin bu önergeye muttali olması lâzımdır, öner
genin mahiyeti ne olursa olsun, kaalû belâdan
';orî. her önorgo behemehal okunmuş, ondan son••a, Meclisin ıttılaına arz edildikten sonra müMkore mevzuu olmuştur. Okunmıyan, mahiyeJ. biliıımiycn, ne istediği belli olmıyan bir öner
genin okunmadan müzakeresine geçilmesi key
fiyeti Meclisin teamülüne, tatbikata, İçtüzüğün
157 nci maddesine aylarıdır. Bu itibarla öner
genin oya vaz'edilmemesini, Sayın Başkanın İç";ü3ük Iıükümlerine göre hareket etmesini istir
ham edeceğim.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — önerge lehinde Rayın Mazhar
Arıkan.
MAZHAR ARIKAN (içel) — önergemi izah
edeceğin.
BAŞKAN — önerge lehinde diyelim efen
dim. Bunu daima usul müzakeresi olarak yü
rütüyoruz, iki lehte, iki aleyhte konulabiliyor
sayın milletvekilleri.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Aleyhinde söz is
tiyorum.
BAŞKAN —• Sayın Âdil Kurtel, aleyhinde.
Buyurun Sayın Arıkan.
MAZHAR ARIKAN (içel) — Saym Bas
kın, mub'jcrem milletvekilleri; bu kürsüden
muhalefetin sık sık itiraz ettiği ve şikâyet et
tiği konulardan birisi de, Meclis gündemlinde
milletimizin beklediği pek çok önemi kanun
lar varken Meclisin çalışmadığı ve bu kanun
ların çıkarılamadığı noktasına teveccüh etmek
tedir ve ayrıca da bu çalışmamadan Meclis ik
tidar gurupu sorumlu tutulmaktadır.
Şu önerge ille tesbit edilmiştir ki, gündemde
bekîiyen pek çok önemli kanunların çıkarılması
için Meclisimiz ve hususi ile gurupunıuz Lir is
tical ve gayrot göstermekte iken bu ne biçim
muhabbettir ve bu ne biçim zihniyettir ve bu
bu niçim mesuliyetsizliktir ki, 180 sayfalık bir
gensoru önergesi bugün Sayın Riyasete takdim
edilmiş bulunuyor.
Dcğenli arkadaşlaırm, en muğlâk bir mevzu
dahi 10 dakikalık süre içerisinde pekâlâ izah
edilebilir. İçtüzüğün 80 nci maddesi do bu esp
riyi ihtiva etmektedir; yazılı nutukların 23 da
kikayı gcçmiyeceğlr.0 dair âmir hüküm no/cuttur. Burada arkadaşımızın ba'ısott'ği 157
nci madde bir kaideyi koymaktadır, 88 nci mad
de ise tahkikat getirmektedir. Bu itibarla vâki
harekette hüsnüniyet görmüyorum. Anayasa
mızın vermiş olduğu bu hak bu şekilde hare
ke tleıle suiistimal edilmektedir. Yüce Meclisin
buna müsaade etmemesi ikliza eder. Obs'lrükslyon maksadiylo verilmiştir, İştüzüğün 88 nci
maddesinin uygulanması gerektiği kanaalindoylz.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — önerge aleyhinde Cavın Âdil
Kurtel.
Buyurun.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşta:-, İçtüzüğe ve Anayasamıza olan vukufi-

Sl . 1 . 1933

O : 1

yetini yalandan büdiğimiz Saym Başkanımızın
bu. konuda vermiş olduğu; verilen bir önergeyi
îştüzüğan 83 nci madcles'ndc tesbit edilen bir
nutuk mahiyetinde telâkki edip oylamıya suna
cağını boyan etmesini üzüntü ile ve esefle karşüadığımcsı açıksa beyan etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar; Başkanlığa tevdi et
miş olduğumuz önerge Anayasanın 80 ncu mad
desine göro tanzim cdlmlş ve Yüce Meclise
Yüce Başkanlığa tevdi edilmiş olan bir gensoru
önergesidir. Bu genseru önergesinin İçtüzüğün
88 nci maddesinde tesbit edilen bir nrjlr.k ile
uzaktan ve yakından bir ilgisi yoktur. EarkanIğm bu önergeyi; önerge daha sözlerinin ba
rında Türk*ye isçi Partisine mensup iki milletvoldli tarafmdan verilen bu önergeyi okuma
veya okumama konusunda bir karara varmadan
önce bu konuda verilmiş bir önergeden söz ede
rek, önerge üzerinde müzakere açılmış olması
dahi verilen bu yazılı metnin bir önerge olduğu
nu açıkça göstermektedir. Başkanlık Divanını
işgal eden Sayın Reis, Türkiye İşçi Partisi tara
fından verilen bir önergeden söz etmiştir. Bu
nun bir nutuk olarak telâkki edilmiş olmasına
doğrusu - tekrar ediyorum - üzüntü ve Icossürlo kırşıf açlık.
M.ıblcrem arkadaşlar, benden evvel kenuşan arkadaşını da açıksa ifade etli; letûzüğün
157 nci maddesi gayet aşık ve sarihtir. Verdi
ğimiz bu önergenin, bir gensoru önergesi oldu
ğuna göre, her şeyden evvel, Anayasanın 80
nj;ı maddesi ve içtüzüğün 157 nci maddesine
göre rnuanclc görmesi lâzımdır, içtüzüğün 157
nci maddesi bakın no diyor? «Eu takrir (yani
veril a gensoru önergesi) Heyeti ümuaıiyecie
ek unduk lan sonra kabul veya reddi hakkında
müzakeresiz işari oya müracaat olunur.» Yani
iştüzüğün 157 nci maddesi, islizah takririni düz.ailyen 157 nsi maddesi verilen istizah takri
rinin, yani gensoru önergesinin Heyeti Umumiysde okunduktan sonra, özctlendlklcn sonra de
ğil 1, ckund aktan sonra kabulü veya reddi hak
kında işari oya müracaat edileceğini tasrih et
miş bulunmaktadır. Herhalde ki, 10G1 senesinde
yürürlüğe giren bu Anayasanın ve bu Anayasa
ya 'göre verilmiş olan gensoru önergelerinin bu
güne kadar Yücs Mecliste nasrl bir işlene tabi
tutulduğunu herkesten ve hepimizden öne s bu
kürsüyü işgal eden Başkanlık Divanının blmek
mecburiyeti vardır.
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Muhterem arkadaşlar; geçen dönemde, 19G<5
senesinde yine gensoru vesilesi ile 600 - 703 say
falık önergeler verilmiştir. Fakat verilen bu
önergeler üzerinde, üze^enerek Heyeti Umumiyeye sunulması diye bir usul müzakeresi ağıl
mamış ve bu konu bu Meclise bir usul müzake
resi ile getirilmemiştir, önergeler Anayasanın
89 ncu ve İçtüzüğün 157 nci maddesinin sarih
hükümlerine uygun olarak, sayfa adedi her no
olursa olsun, bu kürsüden oi.unmuş ve ondan
sonra Heyeti Umumiyenin bilgisine sunulmuş
ve müzakeresine geçilmiştir.
Türkiye işçi Partisi Grupuna mensup iki
milletvekili tarafından verilen bir önergenin
böyle bir muameleye tabi tutulacağım aklı
mızdan geçirmiyorduk.
Arkadaşlar bu içtüzük, yalnız T. I. P. için,
yalnız A. P. için, yalnız 0. I I P. için yapümr,
bir içtüzük değildir. T. I. P. mensup milletve
killeri verdiği zaman İçtüzüğün 88 nci madde
sini Başkanlık Divanı karşımıza çıkaracak ve
önergenin özetlenerek Meclise sunulması için
verilen bir takrir için Heyeti Umumiyede usul
müzakeresi açaeak, diğer partiler Caraf ndan
C. H. P. tarafından, M. P. tarafırdan, A. P. ta
rafından, Y. T. P. tarafından verilen önergeler
üzerinde içtüzüğün 80 nci ır.-ddesi Bakanlık
Divanının hatırından geçmiyecek.
Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, bu
içtüzük bütün partileri ve bütün par tileri n
gruplarını bağbyaıı bir içtüzüktür. 88 nci mad
de yalnız işçi Partisine tatbik edilmek idn iç
tüzüğe alınım? bir madde değildir.,
Arkadaşlar, sonra şunu da ifade c**nck isti
yorum-: Bir özetlenmeden bahsediyor. Bu
özetleme nail yapılacaktır? Verdiyim".! gen
soru önergesinde birtakım vesikalara dayan
mış bulunmaktayız. Bu naııl -özetlenecektir?
Bu özetlemeyi kim yapacakter vo böyle bir
özetlemeye gidilirse burun içtüzükteki, Anaya
sadaki mesnedi, hukukî temeli neclir?
Muhterem arkadaşlar, arz ettiğini yibi Ana
yasanın 89 ncu maddesi, içtüzüğün 157 nci mad
desi açık ve seçiktir. Kaldı ki, iki senelik bir
uygulama vardır. Verilen g:nsoru önergeleri,
sayfa adedine bakılmaksızın 6 seneden beri bu
Anayasa ve içtüzük hükümlerine uygun olarak
bu kürsüden okunmaktadır. Esasen bnrT.m baıka bir yolu da yoktur muhterem arkadaşlar.
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içtüzüğün 157 r.ci maddesi mevcudolmasa,
Anayasanın 8D ncu maddesinde bir sarahat buhmmaea dahi, her halde ki, 6 seneden beri bu
LÎDclisto yâr ütülen tatbikat ve şimdiye kadarki
uygalama Başkanlık Divanını ve Yüce Mecli
sin üyelerini bağlar.
Muhterem arkadaşlar, verilen bu önergenin
Anayasanın aeık hükümleri ve içtüzüğün 157
nci maddesinin sarahati karasında ve altı sene
lik wygulama neticesinde teessüs etmi;; olan tea
müller karşısında oya sunulmasına dahi biz im
kân ve ihtimal görmüyoruz.
Muhterem arkadaşlar, önergenin bir peşin
hükümle, peşin bir kararla bir obstrüksiyon,
bir engelleme maksadı ile verilin*? olduğu ileri
sürülmüştür. (A. P. sıralarından, «Yalan mı»
sesleri, gürültüler) Bu önerce öyle midir, değil
midir? (Gürültüler) Muhterem arkadaşlar, Anaya.-3.imn 89 ncu... (Gürültüler)
BAŞKA!! — Muhterem arkadaşlar, lütfen
müdahale etm-yin efendim.
ÂDÎL KUBTSL (Devamla) — Anayasanın
83 ncu maddesi obstrüksiyon ve engellemeleri
önlnıek ir.'m bir öngörüşme müessesesi kabul
r^-mr.tir. Yapılacak olan bu ön^ür'uşme sırasın
da banını bir obstrüks-'yon maksad'yle verilmiş
oldiTgunu, burada Hükümetin s:yasi sorumlulu
ğunun sön konusu cdilenryaceğini, bunun bir
engelleme maksadı tanıdığını ileri sürersiniz,
yapılan gör ir» meleri islediğiniz kadar çoğunluk
oylarımza dryanarak tahdide dersiniz, ondan
s-yrrra bu önergenin gündeme alınmasını önliyebilirainiz. Anryabanın 89 r.cu maddesinin gerek
çesini te*kik ettiğiniz zaman, bu gerekçede ayrter. şn cümleler yer almaktadır... (A. P. şırala
rında/;» anlatılmayan müdahaleler)
EAŞICAÎT — Sayn hatibin 15 dakika kor.-r.ma haldn vardır, müdahale etmeyiniz efen
dim.
ÂDİL KURTUL (Devamla) — Bu Arayasavm 89 ncu maddesini ha*nrl?vanlar, bu Anayane^.ın 89 ncu maddesini kaleme alanla1*., bv AnaY:r.^w. 89 ncu maddesinde p.ynen çınlan söylem'ktedirîer : 89 ncu madde rrçnsoru müesseeesirin yok edilmesini ve gensoru müessesesinin
bir obsirüks'yon olarak kullanılmalını önlemek
\ç\v. bütün ihtimaller düşünülmüş ve ona göre
kaleme alınmıştır d^'ye Anayasanın 89 ncu mad
desinin gerekçesinde bu ifade edilmiştir. Yani
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Anaya3anm 89 ncu maddesini tanzim edenler,
kaleme alanlar, kabul edenler obstrüks'yonu,
engellemeyi yine Anayasanın 89 ncu maddesi
nin kendi bünyesi içerisinde getirmiş oldukları
hükümlerle önlemeyi düşünmüşlerdir. Muhte
rem arkadaşla?, bu Anayasanın 83 r.eu madde
sinin getirmiş olduğu hükümler içerisindeki obstrüksiyonu önleme müessesesinin, imkanlarının
dışında hor hangi bir şekilde verilen bir öner
genin obstrüks'yon maksadı ile verilmiş oldu
ğunu öne sürerek birtakım önergelerle, özetle
nerek okunsun, yahut başka yollarla Meclisin
bilgisine sunulsun d'ye birtakım başka teklif
lerle ve başka tedbirlerle bunu bir engelleme
müessesesi olarak ortadan kaldırmaya ve önle
meye imkân yoktur. Yani Anr.yasanın 89 neti
maddesi engellemeyi önlemek için kendi bün
yesi içerisinde, yeteri kadar gerekli hükümleri
getirmiş bulunmadadır. MiTbtcrom arkadaşlar;
bir de bu kürsüde, sanld şimdiye kadar çok
halkın yararına kanunlar çıkarılmış, bu Mec
lise getirilmiş de T. t. P. Meclis Orunu, yahut
diğer gruplar bunu önlemiş...
Muhterem arkadaşlar Anr yasanın 37 nci
maddesi der ki; «Devlet, topraknz ya da yete
ri kadar toprağı olmıyan çiftçilerin yeteri ka
dar toprağa sahibolmaları için gerrkli tedbir
leri alır.» (A. P. sıralarından .şiddetli gibültülor, «ne alâkası var» sesleri) Türlüye işçi Par
tisi Meclis Grupunun bundan iki sene önce...
BAŞKAN — Sayın Kurtel... S-yn Kurtel...
ÂDİL KURTEL (Devamk) — İki frene önce
vermiş olduğu bir toprak r ofer mu kanunu tek
lifi hâlâ komisyonlarda sıra beklemektedir. (A.
P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktiniz doldu
efendim.
ADİL KURTEL (Devamla) — Halk yara
rına hangi teklifleri getirdiniz de bunun krrşısma çıktık muhterem arkadaşlar... (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Sayın Kurtel...
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Hallim yara
rına hangi teklifi getirdiniz? (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktiniz doldu
efendim, 15 dakikalık vaktiniz clok'u efendim.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — özetliyorum
ve Başkanlıktan rica ediyorum, Anayasan: n
acık - seçik hükümlerine, içtüzüğün sarih hü-
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kümlerine ve altı senelik tatbikata aykırı ola
ra!: verilen t u önergenin cyianıasında Anaya
sanız ve işiüzük hükümleri karşısında imkun
yektir. Bu hataya Başkanlık Divanının bir im
kân hazırlamamasını ve bu önergenin eya konnlmamasını arz cdiyoruo, saygılar sunarım.
BAŞKAN — önerge lehinde Sayın önder
buyurunuz.
ALİ KARCI (Adana) — Sıy:n Başkan,
Anayasaya pykırı bu tutumdan sonra çıkacak
kanunların muallel olacağını zabıtlara geçirmek
is*:rim.
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli
Başkan, ssyın arkadaşlarım; §u anda bir usul
müzakeresi yapmaktayız, flok defa usul müza
kerelerinde usulde ve izah edilen tezde zayıf
olanlar konuyu taşırır, başka meselelere temas
ederler. Demin benden evvel konuşan lir ha
tip do usulün dışına çıkarak toprak mesele
sinden, şundan, bundan bahsetti, ki bunların
cevabı verilmiştir.
BAŞKAN — Sayın önder bu kurala bari siz
riayet edin efendim, siz naded dışına çıkma
yın. da lütfen önerce üzerinde beyanda bulu
nun, istirham edeceğim.
03VAT ÖNDER (Devamla) — Çıkmıyorum
efendim.
Şimdi, bendenin tamamen S^ym Bankanın
da ikazına uyarak, usulün işerisinde kalmak
üzere, tamamen teknik tir konu addettiğim l;ıı
mesele üzerinde nilçiz fikirlerimi arza gayret
edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 89 ncu
maddesi kazuistik tir metod ile gensoru mü
essesesini tanzim etmiştir. Bulada ne diyor? Di
yor İd, «Gensoru önergesi verilişinden conraki
ilk birleşimde görüşülür.» Dikkat buyurulsun,
«Görüşülür» diyor, «Okunur» dem'yor, Cörüşûlebilmcsi için Genel Kurulun I;u gensoru öner
gesine muttali olması şarttır. Yani gensoru
önergesini:ı Başkanlıkça, Ccnel Kurulun ıttılaı
na arz olunması şarttır. Genel Kurul gensoru
sunun mahiyetini bilecek ki onun hakkında gö
rüşünü belirtmiş olsun. Şimdi ıttılla arz etmek
no suretle olur, Meclisimizde ne cüretle yapıl
maktadır, tunu arza gayret edeceğim.
Ittılaa arz konusunda Anr yasa ve içtüzük
ber hangi bir husus derpiş etmemiştir. Ittılüa
arz gu gekilde olabilir. Tasarı ve tekliflerde yap-
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tığımız gibi; basılıyor, dağıtılıyor, Başkan «fa
lan tasarı vardır, bunun gerekçesini okumaya
lüzum var mı, yok mu» diye soruyor. Çok defa
«yok» deniliyor. Ondan sonra da tasarının veya
teklifin müzakeresine geçiyoruz. Demek ki bir
gensoru önergesinin basılması ve dağıtılması
ıttılâa arz mahiyetini taşımaktadır. Buradan
okutulmasına lüzum yoktur. Başkanlık bu tarz
da hareket edebilir. Tamamen Anayasaya da
uygundur, yürürlükteki İçtüzüğe de uygundur.
Ittılâa arz bir budur.
İkincisi....
YUNUS KOÇAK (Konya) — Neden tüzük
teklifi getirdiniz o halde?

yetini kaybetmiştir. Hattâ dün bilhassa Halk
Partisi Grupundan olan bir reaksiyonu ben
deniz memnuniyetle müşahede etmiş bulunmak
tayım. Halk Partili arkadaşlarımız dediler ki,
«Katiyen biz obstrüksiyon maksadı ile bu öner
geleri vermiyoruz.» Doğrudur. Bundan mem
nun olduk, önergeler obstrüksiyon maksadı ile
verilmemelidir.

OEVAT ÖNDER ( Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, nasıl bir İçtüzük teklifi getirdiği
mizi de bilmeden burada gene sadet dışı bağır
malar bir mâna taşımaz.
Şimdi değerli arkadaşlarım; ikinci ıttılâa
arz nasıl olabilir? 180 sayfalık bir önerge ve
rilmiş. Mızrak çuvala sığmaz. Diyor ki, bu bir
obstrüksiyon vasıtası değildir. 180 sayfalık bir
önergenin obstrüksiyon vasıtası olmadığını id
dia etmek gülünçtür, mantığa aykırıdır. Ma
dem ki obstrüksiyon vasıtası değildir, o halde
özetlenmesinden niçin çekmiyorsunuz? O halde
Başkanlığın bu davranışının niçin aleyhinde
bulunuyorsunuz? 180 sayfalık önerge obstrüksiyonun taa kendisidir.

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Şimdi onu
da arz edeceğim. Buyuruyorsunuz ki vesikalar
var, belgeler var. Olabilir. Cidden vesika ola
bilir, belge olabilir ve son derece mühim ola
bilir. Vesika, belge bir gensorunun gerekçesi
olabilir. O itibarla gerekçenin de buradan okun
masına lüzum yoktur.

•f

Sayın Adil Kurtel arkadaşımla bir noktada
birleşiyorum. Âdil Kurtel arkadaşımız dediler
ki, «89 ncu madde öyle tanzim edilmiştir ki,
gerekçesi beyan etmektedir, 89 ncu madde
obstrüksiyon vasıtası olarak kullanılamaz.»
Doğrudur. 89 ncu madde ve gerekçesini bir
defa daha zabıtlara geçmesi bakımından, Yük
sek Heyetinize arz bakımından kısaca okumak
isterim. Aynen ilgili kısmı şu: «Diğer taraftan
müessesenin bir obstrüksiyon yolu haline gel
mesi önlenmiştir», 89 ncu maddenin kazuistik
olarak tanzimi, bu müesseseyi obstrüksiyona
vesile kılmamaktır. Beri taraftan 89 ncu mad
denin tatbikatına bakıyoruz ki tamamen genso
ru müessesesi obstrüksiyon vasıtası olarak kul
lanılıyor. Halbuki gensoru müessesesi Hüküme
tin ve icranın murakabesinde en mühim bir
müessese, en ciddî bir müessese. Obstrüksiyona
vasıta kılındığı için bugün hepimiz itiraf etmek
teyiz ki, gensoru müessesesi bu Mecliste ciddi

ALÎ KARCI (Adana) — Obstrüksiyon mak
sadı ile verdiğimizi de nereden çıkarıyorsunuz?
OEVAT ÖNDER (Devamla) — Şimdi 180
sayfa oluşundan çıkarıyoruz Sayın Karcı.
ALÎ KARCI (Adana) — Orada belgeler
var. Onların okunması lâzım.

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğün 88 nci madde
si neden gelmiştir, bunun üzerinde biraz dur
mak lâzımgelir. Deniliyor ki «tahrirî bir nut
kun kürsü üzerinden okunması veyahut da
okutturulması caizdir. Fakat okuma müddeti
yirmi dakikayı geçemez.» Kürsü üzerinden
okutturulması veya okunması, yani Başkanlık
kürsüden okutturulması veya okunması.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Hayır sizin
bulunduğunuz yerden okunması.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Başkanlık
kürsüsünden. Dikkat buyurun, kâtibe okuttu
rulması.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Bu bir nutuk de
ğildir, gensorudur.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Anayasamız
da tahrirî nutuk diye bir müessese yok. İçtüzü
ğe göre tahrirî nutuk yazılı bir metindir. Bu
her hangi bir önerge olabilir, tasarı olabilir, tek
lif olabilir Meclisin ıttılaına arz olunacak her
hangi bir metin olabilir. O halde içtüzük gere
ğince bu, yirmi dakikadan fazla olduğu tak
dirde okutturulamaz. Sayın Başkanın tutumu
bu bakımdan doğrudur.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Doğru değil
dir.
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CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, beyaza kara demekle beyaz kara
olmaz. «Değildir» demekle bir meselenin yan
lış olduğunu iddia edemezsiniz. Hakikat orta
dadır, hakikat yürümektedir. Obstrüksiyon yap
mak istemektesiniz. Obstrüksiyon bir hakkın
suiistimalidir.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Asıl suiistimal
eden sizsiniz.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bir hakkın
suiistimalini kanunun himaye etmiyeceği gibi,
Yüce Başkanlık Divanı da himaye etmiyecektir.
Başkanlık şu anda Meclisin şerefini, haysiyetini,
otoritesini temsil etmektedir.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Anayasayı de
ğiştirmek istiyorsunuz, buna müsaade etmiyeceğiz. (T. 1. P. sıralarından gürültüler)
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Anayasa
dan biz şikâyetçi değiliz. Anayasayı kızıla bo
yamak istiyenler Anayasadan şikâyetçidirler.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz
efendim.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Biz Anaya
sanın hudutları içerisindeyiz.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Sizin aranızda
Anayasayı yeşile boyamak istiyenler var.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu itibarla bir hakkın sırf gayriizrar eden suiistimalini kanun himaye etmiyece
ği gibi, Meclisi engellemek maksadiyle, mille
tin zamanının heba etmek maksadiyle yapılan
her türlü harekete Başkanlık elbetteki mâni
olacaktır?. Türk Milletinin karşısında da bu
gibi bedbahlar mahkûm olacaklardır.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Siz mahkûm
olacaksınız.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu itibarla Sayın Başkanlığın tu
tumuna tamamen iştirak ediyoruz. Tamamen
lehinde rey kullanacağız. Yirmi dakikaya indi
rilmek suretiyle bu gibi önergelerin hülâsa edil
mesi doğrudur. Ayrıca bu gibi önergelerin da
ğıtılması da doğrudur.
Bir hususa daha temas etmek istiyorum.
Deniliyor ki, muhterem arkadaşlar, şimdiye ka
dar tatbikat böyleydi, niçin bu tatbikattan vaz
geçiliyor? Değerli arkadaşlarım, yanlış bir tat
bikat var ise, Meclisi engelliyen bir tatbikat var
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ise bundan vazgeçmek, hatadan vazgeçmek,
Meclisi çalışır bir vaziyete getirmek elbette doğTI bir harekettir. Bu, tasvibi gereken bir hare
kettir. Nitekim Sayın Şohoğlu, değerli Başkanvekili arkadaşımız çok güzel bir teamül tesis
stti. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile öner
geler veriliyordu. Bir, okutturuluyor, ondan
sonra da müzakereye konulacağı sıra bir defa
daha okutturuluyordu. Sayın Şohoğlu arka
daşımız ikinci okutmayı yapmadı ve çok güzel
)ir teamülü bu surette tesis etmiş oldu. Şim
di, şu anda Riyaseti işgal eden değerli Başka
nımız da yeni, ciddî, son derece Meclisin çalışnasmı temin edici bir teamülü tesis etme ve
)unu da Meclis karariyle tescil etme yolundalır. Kendisini bu bakımdan naçizane tebrik
odiyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli arkadaşlar, bu surette Anayasanın
derpiş etmiş olduğu, 89 ncu maddenin derpiş
atmiş olduğu obstrüksiyona gensoru vasıtasiyle vesile vermeme hususu da temin edilmiş ola
caktır. Böylelikle obstrüksiyonlarla milletin pa
rasını alan, milletin zamanını heba eden, bu
Meclisi müspet çalışmalardan engelliyen Mec
lis düşmanı, Parlömanter demokratik nizam
düşmanı insanlar da dersini almış olacaktır.
YUNUS KOÇAK. (Konya) — Onlar sizler
siniz.
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Hürmetle
rimle, saygılarımla arz ederim. (A. P. sırala
rından bravo sesleri, şiddetli alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bosuter, nedir efendim
talebiniz?
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Sayın
Başkanım, bu mesele ile Anayasa bakımından
yeni bir konuya girildiğini görüyoruz. Bunun
üzerinde birtakım hukukî meseleler ortaya çık
tı. Leyhte ve aleyhte konuşmalar yapıldı, müda
faalar yapıfldı. Bu mesele bir usul meselesi oldu
ğundan dolayı, bu mesele üzerinde müzakere
açılması gerekir.
BAŞKAN — İçtüzük gereğince başka türlü
hareket edemeyiz Sayın Bosuter.
KUDRET BOSUTER (Giresun) — O zaman
Meclis, her an birtakım emrivakilerle karşı kar
şıya bırakılmış demektir, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar,
önergenin lehinde ve aleyhinde yapılan konuş
malar sırasında Başkanlığa da bâzı ithamlar
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yöneltildi veya sitayişkâr sözler söylendi. Baş
kanlığın bu konudaki şahsî fikri nedir? Bunu
açıklamıyacağım. Ancak açıklanmasına lü
zum ve zaruret gördüğüm husus şudur ki, Mec
lise verilen herhangi bir önerge, Meclisçe itti
haz edilecek bir karar, Meclisten çıkacak bir
kanun Anayasaya aykırı ise onun Anayasaya
aykırı olduğuna hükmedecek makam ve merci
Meclis Başkanı değildir. Bunun yollan vardır,
kanun göstermiştir, bu yollara müracaat edilir,
iptal ettirilir.
Kaldı ki, Anayasanın 89 ncu maddesi genso
ruların görüşme usulünü tesbit etmiştir. Veri
lişinden sonra ilk birleşimde görüşüleceğini
emretmektedir. Bu itibarladır ki bu önerge bu
gün behemahal okunarak ve gelecek birleşimde
de mutlaka görüşülecektir. Şimdi gelen önerge
bunun müddetinin kısaltılması hakkındadır.
Bunu da Meclis, önerge üzerinde lehte ve aleyh
te konuşan arkadaşların fikirlerini elbet tarta
rak kendi oyu ile kararlaştıracaktır.
ALİ KARCI (Adana) — Bu önergeyi oylayamazsmız.
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BAŞKAN — T. t. P. Grupuna mensup sayın
milletvekilleri tarafından verilmiş olan ve pet
rol konusu ile ilgili 180 sahifelik önergenin...
(T. î. P. sıralarından «Oya koyamazsınız» ses
leri, gürültüler)
Neyi oya koyamam efendim? (T. i. P. sıra
larından «Bu önergeyi oylayamazsınız» sesleri,
gürültüler ve T. I. P. sıralarından ayağa kalk
malar)
TARIK ZİYA EKÎNCl (Diyarbakır) — Ek
seriyet yoktur Sayın Başkan, onun için bunu
oya koyamazsınız.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Bu tarihî sorum
luluktan sizi bari biz kurtaralım.
BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığını
iddia edebilmek için 5 milletvekilinin ayağa
kalkması lâzım. (A. P. sıralarından gürültüler,
«yuh,» sesleri, «Mesuliyetten kaçmayın,» ses
leri.
ALİ KAROr — Asıl mesuliyetten kaçan siz
siniz. (Gürültüler)

3. — Yoklama
(T. 1. P. Grupuna mensup bâzı milletvekil
leri ayağa kalkarak yoklama talebinde bulun
dular)
BAŞKAN — Bu şekilde karşılıklı ithamlara
lüzum yok, efendim. Meselelerimizi Anayasa ve
İçtüzük çerçevesi içinde hallediyoruz. Sayın
Âdil Kurtel, Sayın Ali Karcı, Sayın Ziya Ta
rık Ekinci, Sayın Yunus Koçak ve Sayın Ke
mal Nebioğlu. Beş arkadaş ayağa kalkarak ço
ğunluk olmadığını iddia etmektedir. İçtüzük
gereğince yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın
Başkanım, teamüle göre ekseriyetin olup olma
dığını Yüce Başkanlık ilân etmeden önce ekse
riyetin olmadığını iddia eden beş kişinin salon
da mevcudolup olmadığına dikkat etmek icabeder. Bunu yüksek ıttılaınıza arz ederim.
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır,
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar)
KUDRET BOSUTER (Giresun) — İçtüzü
ğün 89 ncu maddesi gereğince söz rica etmiş
tim.

BAŞKAN — Nedir efendim, talebiniz?
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Efendim,
nizamname ahkâmına riayete davet için...
BAŞKAN — «Müzakereye mahal olmadığı,
ruznameye veyahut bu nizamname ahkâmına
riayete davet, takdim ve tehir teklifleri asıl
meseleye takaddüm eder.»
«Nizamname ahkâmına riayete davet.» Bu
konuda söz istiyorsunuz.
Hangi hususta ademî riayet gördünüz?
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Efendim,
bu meselenin oylanması İçtüzüğe aykırıdır ve
oylanmaması lâzımdır. Parlâmento hukukuna,
Anayasanın esprisine aykırıdır. Ben bunu ifade
etmek için söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, bu hususta müzakere
yapıldı, bir önerge verildi. «Bu önerge Anaya
saya aykırıdır.» dendi. «Başkan bunu oylatamaz,» dendi. «İçtüzüğe aykırıdır.» dendi, aksi
de söylendi.
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Efendim,
müsaade ederseniz arz edeyim. İki lehte, iki
aleyhteki konuşmalar gensoruların 20 dakika
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ile kısıtlanıp kısıtlanmayacağı hususunda ol
muştur. Şimdi bir oylama yapılacaktır. Parlâ
mento tarihinde çok önemli bir meseledir; bu
nu oylamaya hakkımız yoktur, onu arz edece
ğim.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun
arz ediyorum; benim kanaatimce Sayın Mazhar
Arıkan'ın önergesi üzerindeki müzakere bit
miştir. Artık bunun oylanma safhası gelmiş
tir.
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Sayın
Başkan, müzakere, önergenin muhtevası hak
kında cereyan etmiştir. Yani 20 dakikada özet
lenip özetlenmiyeceği hususunda cereyan et
miştir. Bendeniz bu konunun oylanamıyacağmı
arz edeceğim ve önergenin oya konulamıyacağını arz edeceğim.

linin verdiği gensoru önergesinin, 20 dakika
içinde okunacak tarzda özetlenmesini öngören
önergesinin esami okunarak açık oya konulma
sını arz ve teklif ederiz.» diyorsunuz.
Şimdi, efendim İçtüzüğün 89 ncu maddesi
nin son fıkrasına göre bu usul meselesi tahaddüs ettiği ve bunun üzerinde iki lehte, iki
aleyhte 15 er dakika konuşulduktan sonra, ne
ticede reye müracaat lâzım gelirse, mesele işari reyle halledilir, diyor. (A. P. sıralarından
«bravo, doğru» sesleri) İçtüzüğün işari reyle
halledileceğini emrettiği hususlarda da açık
oy istenemiyor, yüksek malûmunuz olduğu üze
re.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, esasen açık oy talebinde bulunanlar sa
londa namevcut.

BAŞKAN — Beyefendi, bunların hepsi söy
lendi. Şimdi gensorularda görüşme süresi 15
dakika ile tahdidedildi. Bunun için de birçok
lâflar söylendi. «Bu, Anayasaya aykırıdır» den
di, şu dendi, bu dendi, ama oylandı, kabul edil
di. Bu da aynı şey. önergeler 20 dakika olsun,
deniyor.
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Başkan
lık yanlış bir noktadan hareket etmektedir, onu
ifade edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter, bu ko
nuda size söz vermiyorum, istihram ediyorum.
Efendim önergeyi oyunuza sunuyorum.
TARIK ZIYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) —
Açık oy talebimiz var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, telâş et
meyin.
TARIK ZİYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Na
sıl telâş etmeyelim, hemen oylamıya geçtiniz.

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza
sunuyorum. T. î. P. ne mensup sayın milletve
killeri tarafından verilen ve 180 sayfa olduğu
anlaşılan gensoru önergesinin 20 dakikayı geçmiyecek şekilde özetlenerek okunmasını teklif
eden Sayın Mazhar Arıkan'ın önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, eföndim. (T. î. P.
sıralarından alkışlar)
ÂLÎ KARGI (Adana) — Brj. alkışlar, yaban
cı petrol şirketleriyle alâkası olanlara, onun
avukatlığını yapanlaradır.

BAŞKAN — Efendim, oylanmaz da onun
için...
Sayın Tarık Ziya Ekinci, Sayın Âdil Kurtel
arkadaşlarımız ve arkada imzaları devam eden
Ali Karcı, Yunus Koçak, Kemal Nebioğlu, Ni
hat Doğan, Cemal Hakkı Selek, Rıza Kaus, Be
nice Boran, Çetin Altan, Nazif Arslan, Şaban
Erik, Selâhattin Hakkı Esatoğlu, Hüseyin Ba
lan, Turgut Altunkaya ve Mehmet Ali Aybar
16 imzalı bir önerge ile : «İçel Milletvekili Sa
yın Mazhar Arıkan'ın önergelerinin, İçtüzüğün
88 nci maddesi gereğince, yazılı tunuk olarak
sayılması ve T. i. P. Grupundan iki milletveki&*„
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BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, lütfen ileri
gitmeyin, hakkınızda tüzüğün ceza hükümlerini
tatbika beni mecbur etmeyin, istirham ediyo
rum.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Anayasa çiğ
nendi şu anda.
BAŞKAN — Efendim, arz ediyorum. Ana
yasa çiğnendi ise, bunun yollarını kanun size
bahşetmiş efendim. Bunun mesuliyetini niye
Başkana yüklüyorsunuz? Ben, burada Anaya
sa Mahkemesi hâkimi miyim? İstirham ederim.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Efendim, şimdi kabul buyurduğunuz önerge
gereğince bu gensoru önergesinin 20 dakikayı
geçmiyecek şekilde özetlenmesi mevzuu ortaya
çıkıyor.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Okunması lâ
zımdır, nasıl özetlenir, Sayın Başkan?
ALÎ KARCI (Adana) — 180 sayfalık öner
ge nasıl özetlenir Sayın Başkan?
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ÂDİL KURTEL (Kars) — Bu önergenin
okunup özetlenmesi için bir kişi tarafından 180
sayfanın okunması, ondan sonra özetlenmesi
bahis konusudur. Bu kadar kısa bir zamanda
bunu kim yapabilir
BAŞKAN — Sayın Ali Karcı ve Sayın Âdil
Kurtöl, siz önerge sahibi olarak, bu önergeyi
şimdi vereceğimiz bir ara sırasında 20 dakika
da okunacak şekilde özetliyebilir misiniz efen
dim?
ALİ KARCI (Adana) — Anayasaya aykı
rıdır kabul etmiyoruz. Zira bu 180 sayfa okun
madan özetlenemez. (A. P. sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz.
ALİ KARCI (Adana) — Bu önerge okun
madan özetlenirse Anayasaya aykırı hareket
edilmiş olur, bu da tamamen indî ve keyfî bir
harekettir. Bundan kendiniz mesul olursunuz.
BAŞKAN — Efendim, o mesuliyeti ayrıca
görüşelim, ama istirham ederim, evvelâ şu işi
halledelim.
Sayın Ali Karcı ve Sayın Âdil Kurtel, siz,
meselâ bir yarım saatlik ara sırasında bunun 20
dakikada okunacak şekilde özetlenemiyeceği
kanısında mısınız?
ÂDİL KURTEL (Kars) — Müsaade ederse
niz kürsüden arz edeyim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinizden
söyleyin. Evet veya hayır, yaparım veya yap
mam.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan,
bu önergeyi benim veya bir başka arkadaşımın
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veyahut herhangi bir başka arkadaşın özetle
mesi için- başından sonuna kadar okuması lâ
zımdır. Bize yarım saatlik bir mehil veriyorsu
nuz yarım saat içerisinde 180 sayfalık önerge
nin okunması mümkün müdür ki, bunu özetliyebileyim?
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel, Meclisin ka
rarı böyle, ben onu yerine getirmekle mükel
lefim. Siz önerge sahibisiniz, önergeyi yazmış
sınız, elbetteki- münderacatına vâkıfsınız. Bu
itibarla sizden rica ediyorum, eğer kabilse bu
nu yapınız, bunu yapmazsanız başka bir çare
düşüneceğim.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan,
bu mümkün değildir. Esasen verilen böyle bir
karara biz riayet etmiyoruz, çünkü Anayasaya
ve İçtüzüğe aykırıdır.
BAŞKAN — Peki...
ALİ KARCI (Adana) — Sizin delâletinizle
alman kararın neticelerini şimdi görüyorsunuz.
BAŞKAN — Şimdi, efendim bunu elbet Mec
lis de düşündü.
ALİ KARCI (Adana) — 180 sayfalık öner
gede vesikalar da vardır, bu vesikalar özetle
nemez, önergenin aynen okunması lâzımdır.
(A. P. sıralarından yürültüler)
BAŞKAN — Lütfen, efendim...
Efendim kabul buyurduğunuz karar muktazasmı yerine getirmek ve bunun icabını teem
mül etmek üzere saat 18,15 de toplanmak üzere
birleşime yarım saat ara veriyorum.
Kapanma Saati : 17,45

t>9«

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 18,20
BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar.
KÂTİPLER — Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum.
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Âdil Kur
tel ve Ali Karcı tarafından verilen ve petrol

sorunları ile ilgili olarak Hükümet hakkın
da gensoru açılmasını isteyen önergenin 182
sayfa olduğu ifade ve müşahade edilmiş, bu-
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nun üzerine verilen bir önergeyle bu önerge
nin 20 dakikada özetlenerek okunması Yüce
Meclisçe kabul edilmiştir. Bu önergenin kabulü
üzerine Başkanlıkça sayın önerge sahiplerine
verilecek bir ara süresinde bu önergenin kendi
leri tarafından özetlenip özeUlenemiyeceği iki
defa teklif ve rica edilmiş, ancak önerge sahip
leri bunun kendilerince mümkün olmadığını
ifade etmişlerdir.
Beri yandan, Anayasanın 89 ncu maddesi ve
rilen önergelerin verildikleri birleşimde behemahâl okunmalarını ve takibeden birleşimde
de görüşülmelerini âmirdir. Bu durumda Baş
kanlık verilen önergenin 7 sayfadan ibaret ve
anahatları ile konuyu açıklıyan kısmı ile bir
sayfadan ibaret netice kısmının okunmasına
karar vermiştir.
ALİ KARCI (Adana) — Usul hakkında.
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Usul hak
kında.
BAŞKAN — Sayın Erten, nedir efendim ta
lebiniz?
MUAMMER ERTEN (Manisa) — özetle
menin usulü hakkında söz istiyorum. Tatbik
ettiğiniz usul Meclisin kararı dahi olsa yanlış
tır, bunu arz etmek için müsaadenizi rica edi
yorum.
BAŞKAN — Buyurun, biz başka çıkar yol
bulamadık, efendim.
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem
arkadaşlar, Meclis bir karar almıştır, bunun
üzerinde münakaşa yapmıyacağım. Fakat hiç
değilse aldığı kararın usulü dairesinde tatbiki
gerekir. Aslında Anayasaya uygun olmadığı
kanaatini da ben muhafaza etmekteyim; an
cak, kararınız özetlemek suretiyle okunması
na dairdir. 182 sayfalık bir metin kim tarafın
dan özetlenecektir; nasıl özetlenecektir; bu ko
nuda ne teamül vardır, ne Anayasada bir hü
küm vardır, ne içtüzükte bir hüküm vardır.
Onun için... (A. P. sıralarından gürültüler)
Lütfen serinkanlı olalım, bir karar alırken ta
rihî hatalara düşmiyelim. Bu Parlâmentomuz
için sonuçta yanlış yola girmek doğru bir şey
olmaz. Ben serinkanlılıkla sizleri bir çıkar yola
götürmek istiyorum, rica ediyorum sükûnetle
dinleyiniz lütfen. Yanlış bir karar kötü sonuç
lara götürebilir. Onun için hiç değilse şu gir
miş olduğumuz yanlış yoldan çıkış için özetle-
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mek üzere bugün hiçbir muamele yapılamaz,
Anayasaya göre gensoru okunacaktır, başka
hiçbir muamele yapılamaz. Hiç değilse nasıl
özetlenecektir, ne yapılacaktır, Başkanlık Di
vanı bunu teemmül etsin, özetlenecekse Baş
kanlık Divanı bunu özetler. 182 sayfa beş daki
kada özetlenmez, başlangıç kısmı da bunun öze
ti sayılmaz. Onun için çok yanlış bir muamele
yapılmaktadır, rica ederim Başkanlık Divanın
dan da rica ediyorum, özetleyemediklerine gö
re hiç değilse bunun Cuma güne talik etsinler
ve bu arada özetlemek için ne gibi yol tutacaklarsa onu tâyin etsinler. (A. P. sıralarından
gürültüler.) Arkadaşlarım sükûnetle bunu mü
talâa ediniz. Hararetle bir şeyi önlemek için bir
yanlış yola girmeyiniz, bu ileride büyük hata
lar doğurur. Ne olacak? Çoğunluğun kararı ile
bir sürü tahakküm yolları çıkacak. Obstrüksiyon diye karar veriyorsunuz, ondan sonra bel
li olmadan, obstrüksiyon mudur, değil midir
buna hüküm vermeden sonuçta Hükümet aley
hine getirilecek her gensoruyu «Bu efendim
obstrüksiyondur» diye reddetme gibi sakîm bir
yola gireceksiniz. Meclisi böyle yola sevketmeyiniz aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) Onun için rica ediyorum...
MEHMET NECATİ KALAYCI (Konya) —
Hani sükûnet tavsiye ediyordunuz, sizin sükû
netiniz bu mu?
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kalaycı,
müdahale etmeyiniz.
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Sükû
netle söylüyorum... (A. P. sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Efendim sakin olunuz, bu şe
kilde müzakereye devam edemeyiz.
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bir yan
lış yoldan döndürmek için rica ediyorum siz
den. Doğru değildir yaptığınız yol. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Onun için rica ediyo
rum Başkanlık Divanından, Meclisin kararma
dahi arz etmeden özetlemek için başka bir güne
taliki uygun olur. Bunu kendilerinden rica edi
yorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Kırca buyurunuz.
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — «Edep
sizce konuşuyorsunuz» diye hitabettiler, söz
lerini geri alsınlar.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kür
süde konuşmakta olan Sayın Muammer Er
ten'e «edepsizce konuşuyorsun» diyen arkada
şımızdan....
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Ben duy
madım efendim, söylemişse lütfen geri alsınlar.
BAŞKAN — Ben de duymadım efendim, pa
tırtı arasında duymadım. «Edepsizce konuşu
yorsun» diyen arkadaşımızdan istirham ediyo
rum bu ifadesini geri alsınlar efendim. Her
halde bir sürcü lisan olmuştur, bir milletveki
linin diğer bir milletvekiline, bahusus kürsüde
konuşurken bu şekilde hitabetmesine hakkı yok
tur efendim. Galiz elfaz ile ne konuşulabilir,
ne yazılı bir takrir verilebilir. Çok istirham
ediyorum arkadaşım bu sözünü geri alsın ve
özür dilesin efendim. (A. P. sıralarından «öyle
bir şey demedi» sesleri)
Efendim, duymuşlar arkadaşlar Lütfen
efendim, arkadaşımdan istirham ©diyorum, bu
medenî cesareti gösteriniz efendim. Heyecan
ve (hararet arasında bir sürcü lisan vâki oldu
ise bunu lütfen geri alınız efendim veya «söy
lemedim» deyiniz.
MEHMET NECATİ KALAYCI (Konya) —
Ben öyle bir şey söylemedim. «Hani siz sükû
netle konuşacağınızı söylüyordunuz. (Sükûneti
niz bu mu?» dedim.
BAŞKAN — Tavzih edildi efendim. Buyu
run Sayın Kırca.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, biraz önce Meclis tarafından
alınmış kararla ilgili olarak, sanki ortada bir
Anayasaya uygunluk veya aykırılık meselesi
varmış gibi zannımca, bir yandan Başkanlık
açısı tarafından, bir yandan muhterem hatip
ler tarafından bâzı mülâhazalar serdedilmektedir Anayasanın 89 ncu maddesinin ikinci fık
rası aynen şöyle der: «Milletvekillerince veya
bir siyasi parti grupunca verilen gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmıyacağı, verilişin
den sonraki ilk birleşimde görüşülür.» Bundan
önce, Yüce Meclisin pek iyi hatırlıyacağı muh
telif vesilelerle de burada bizzat ifade etmiş ol
duğum gibi, Anayasanın bu hükmünde, verilmiş
gensoru önergelerinin evvelâ Yüce Meclise oku
tulacağına dair hiçbir hüküm mevcudolmadıktan gayri, hattâ bu okutma işlemini verilişinden
sonraki ilk birleşimde yaptıktan sonra gündeme
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alınıp alınmama konusunu mütaakip birleşime
aktarmak aslında Anayasanın açık lâfzına uy
gun düşmiyen bir keyfiyet olur.
Gensoru önergeleri bu durumda Yüce Mec
lisin ıttılaına arz edilmeden mi gündeme alınıp
alınmaması hususu görüşülmelidir, diye bu mü
lâhazaların üzerine akla bir sual gelebilir ise de,
içtüzüğün bu konuda her hangi bir sarahat ih
tiva etmemesi karşısında yapılması gereken şey
kanun tasarısı ve tekliflerine mütaallik komis
yon raporları hakkında Meclisin yaptığı mua
meleyi bu vesileyle burada aynen tatbik etmek
ten ibarettir sanırım. Komisyonların, kanun
tasan ve teklifleri konusunda verdikleri rapor
lar burada kaideten okunmaz Bastınlır, dağı
tılır. Okunsa idi Yüce Meclisin ne kadar çok
zaman kaybedeceği aşikâr idi Eğer Genel Ku
rul arzu ©derse o zaman ancak bu komisyon raporlannm Yüce Kurulunuz önünde okutulması
söz konusu olur. Şu (halde, Anayasaya uygun
olarak yapılabilecek aslında bir tek işlem var
dır; gensoru önergesi verildikten sonraki ilk
birleşimde gündeme alınıp alınmaması görüşül
melidir. Evvelâ okutulup ondan sonraki bir
leşimde gündeme alınıp alınmamasının görüşül
mesi Anayasanın 89 ncu maddesinin ikinci fık
rasındaki sarahata aylandır. Bu durumda Mec
lisin lüzumsuz yere zaman kaybetmesini önle
mek ise, kanaatimce gensoru önergelerinin ve
rilmesinden sonra hemen bastınlıp dağıtılması
ve aynca bunlann okunmaması kaidesinin ka
bulü ile okunması hususunun Genel Kurulun
işari oyla kararına bırakılması suretiyle olur.
Şu halde meseleyi bu şekilde vaz'etmek varken,
verilmiş olan takrir acaba Anayasaya aykın mı
idi, aylan değil mi idi diye bir konu ortada
yoktur.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Sayın Kırca, altı seneden beri niye bunlan
konuşmadınız.
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, karşılıklı görüşmiyelim lütfen
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Beyefendi,
zabıtlan sizden daha iyi hatırlanm Sayın Ha
tipoğlu. Burada basan ile idare ettiğimiz bir
hareket mevzuübahis iken, o hareketin grupunuz adına ilk günü bunlan burada söyledik.
Gidin zabıtlara bakın. Eğer anlamak veya din
lemek adetiniz değilse o ayn şey. Ama benim
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tenakuza düştüğümü iddia edecek olan zât siz I Anayasa hükmü tercih edilmek icabettiğine gö
re, yapılacak şey zannımca bu gensoru önergele
değilsiniz. (A. P. sıralarından alkışlar)
rini bastırıp dağıtmak, böylelikle mulhterem mil
Şimdi aynı fikirleri burada savunuyorum.
letvekillerinin ıttılâını sağlamak, ondan sonra
Aslında burada yapılması gereken şey, Sayın
eğer Genel Kurul iş'arî oyla lüzum görürse o
Karcı ve arkadaşlarının verdiği önergenin bu
zaman okutmaktan ibarettir. Yalnız, konu
rada müzakeresi idi. Bu hususu daima savun
muz bu değil. Şimdiki halde Anayasaya, mevduk, bugün de aynı kanaatteyiz. Ama, öner
cudolsaydı da, olmasaydı da mevcut tatbikatı
gelerin okunması mecburidir, diye hiçbir ka
mıza yeni bir şey ilâve etmiyen bir önergenin
yit ne Anayasada vardır, ne içtüzükte vardır.
tatbikatı nasıl yapılacaktır, bununla ilgiliyiz.
Kanun tasarısı...
özetleme hakkına, hattâ vazifesine, biraz
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
önce Yüce Meclisin verdiği karar gereğince gen
yın Kırca, içtüzüğün 157 nci maddesine ne busoru önergelerini veren milletvekilleri haizdir.
yurulur acaba? Lütfen bakar mısın?
Zannediyorum Sayın Bakanlığın aldığı karar,
BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı görüşYüce Meclisin biraz evvel aldığı karar gereğin
miyelim.
ce önergelerini öset olarak vermek görevini haiz
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Efendim
olan milletvekillerinin bu görevi yerine getirme
içtüzüğün 157 nci maddesi Sayın Ekinci, açıkça
meleri karşısında Başkanlığın aldığı karar en
Anayasanın 89 ncu maddesinin ikinci fıkrasında
iyi niyetli bir karardır. Biraz evvel bu öner
gensoru müessesesinin tanzimine mütaallik hü
ge özetlenerek verilmelidir, yahut ayrıca bir
kümlere aykırıdır. O zaman bunu ifade etmiş
özet ihtiva etmelidir, tarzında tefsir edilebilir
tik. Binaenaleyh, hukuk kaideleri hiyerarşi
ve böyle bir özet yapılmadığı takdirde millet
sinde Anayasa içtüzükten evvel geldiğine göre
vekillerine iadesi cihetine gidilebilecek iken
ve bu Anayasanın gensoru müessesesini tanzi
Başkanlık, zannımca haklı ve yerinde olarak
minden önce istizaha mütaallik sevk edilmiş hü
bu yolu tercih etmemiş ve demiştir ki, bunun
kümler bu Anayasanın sarahati karşısında tat
efradını cami ağyarını mâni bir şekilde Yüce
bik edilmemek gerektiğine göre, okunması diye
Meclisin ıttılaına sunulabilmesi için tetkik ettik,
bir mecburiyetin olmadığını biz daha bundan
teşhis ettik, lüzumlu gördüğümüz yerini size
önceki dönemde dahi ilgililere arz etmiş insa
arz ediyoruz, demektedir. Zannediyorum.
nız, her zaman bu hususu müdafaa ettik. Bi
ALİ KARCI (Adana) — Okunmadan lüzum
naenaleyh, bir zamanlar hattâ şunu da söyliyegördüğünü
nasıl tesbit ediyor?
yim; bu gensoru önergelerinin okutulması hu
susuna gidilmesi benim naçiz teşhisime göre,
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Efendim
«bunlar okutulur, o gün biter, müzakere edil
yarım saat içinde Muhterem Başkanlığın, ver
mez, ondan sonra başka şeylerin müzakeresine
diğiniz önergeyi okumıyacak kadar idrakten,
geçilir» niyetine matuf idi. Bu sebepten dola
yahut okuma kabiliyetinden mahrum olduğunu
yı biz zaten Anayasanın sarahatini burada mü
nereden biliyorsunuz?
dafaa ettik. Hatırladınız mı Beyefendi?.. (Gü
YUNUS KOÇAK (Konya) — 182 sayfayı
lüşmeler)
siz okuyabilir misiniz?
Şimdi yapılacak şey, zannımca bütün bu
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Okurum
okuma ve saire gibi nihayet herkesin anlaması
efendim, okurum.
gereken gerçeğe dönmek, gensoru önergelerinin
ALİ KARCI (Adana) — Elektronik beyin
verilişinden sonraki birleşimlerde gündeme alı
nıp alınmaması hususunda müzakereye almak
misiniz?
ve bunların okunması hususunda Anayasada
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Elektronik
hiçbir emir mevcut bulunmadığına göre ve iç
beyine lüzum yok. Sadece baktığınız zaman
tüzüğün 157 nci maddesinde «bunlar verildik
okumaya dair birtakım usuller vardır, onları
ten sonra ilk birleşimde okunur» cümlesi Ana
okumasını her halükârda Başkanlık düşünebilir.
yasanın 89 ncu maddesinin ikinci fıkrası hük
Yarım saatten fazla zaman geçti burada, 180
mü ile sarahaten tenakuz halinde olduğundan, I sayfalık bir önergeyi burada şifahen okumak-
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tan çok daha çabuk olarak Başkanımız pekâlâ
okuyup anlıyabilecek akla, izana, idrake ve mü
saadenizle bilgiye salhiptir.
Binaenaleyh, Başkanlığın bu vasıflardan,
bu ehliyetten mahrum olduğu hususunda her
hangi bir kimseden şimdiye kadar bir itiraz
gelmediğine ve gelemiyeceğine göre zannımca,
Başkanın iyi niyetle, «ben bu önergeyi özetle
mek vazifesini haiz olan milletvekillerine iade
etmiyorum, ama efradını cami ağyarını mâni
şekilde bunu özet olarak Yüce Meclise arz et
mek için şu yolu buldum,» diye bir yol tercih
etmesi, biraz evvel Meclisin kabul ettiği önerge
muvacehesinde, tatbik edilebilecek muhtelif al
ternatiflerin en iyi niyetlisidir zannındayım. Bu
itibarla Başkanın kararı yerindedir, ancak her
halükârda tatbikatımızın Anayasaya uygun ha
le getirilebilmesi için ne burada söylenenler, ne
de bir başka yerde hazırlananların aslında Ana
yasaya uygun olmadığını da burada bir kere
daha belirtmek isterim. (A. P. ve G. P. sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar;
yapılan özetleme işlemi üzerinde muhtelif arka
daşlar usul müzakeresi yaparak söz istemiş bu
lunuyorlar. Sayın Ertem konuştu; Sayın Kırca
konuştu. Konunun ehemmiyetine binaen Tüzü
ğün usul müzakerelerinde sadece iki lehte, iki
aleyhte hükmü dışına yüksek müsamahanıza sı
ğınarak re'sen çıkıyorum. Bu konuda her grup
tan bir arkadaşa söz vereceğim. Şimdi söz Sa
yın Abbas Çetinindir. Buyurun efendim.
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım; ben meseleyi Anayasanın metinleri
arasında tartışmıyacağım. 89 ncu maddenin he
pimizce malûm bir gerekçesi var. 89 ncu madde
engelleme vasıtası olamaz. Yani en kıt düşünce
ye malik ben dahi, diğerlerini söylemek istemi
yorum, bu önergenin engelleme için verildiğini
anlıyorum; aşikârdır. Yani bunun engelleme
için verildiğini düşünmeye, acaba böyle midir
demeye sebep ve mahal yoktur. Engelleme için
verilmiştir. Binaenaleyh; Anayasanın 89 ncu
maddesinin gerekçesi böyle bir önergenin verilmiyeceğini sarahaten ifade etmiştir. Şimdi, bir
taraftan çıkacak bir kişi, birkaç kişi Meclisi ça
lıştırmamak için bu yolda engelleme önergeleri
verecektir. Buna mâni olma, onun engelleme
zırhını yırtıp çıkarak milletin bizden beklediği
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kanun yapma vaizfesini görmek için çalışacağız,
ondan sonra yine feryat başlıyacak; Anayasaya
aykırı oldu, olacak. Verdi 182 sayfalık. Verse
5 000 sayfalık, 10 000 sayfalık bir yazı; Meclis
üç sene bunu okutacak mıdır? Bunu aklı iz'an
nasıl kabul eder ve bu şekildeki engelleme sui
niyetini önlemek için çıkar yol arama Anayasaya
nasıl aykırı olur? Yüksek Meclis suiniyeti ber
taraf etmek istiyor. Hukukta kanunlara hattâ
Anayasaya vücut veren ana bir prensip vardır:
Suiniyeti kanun himaye etmez. Bunun suiniyet
li olduğu aşikâr. Bunu bilmiyecek hiç kimse
yoktur. Bunun nasıl himayesi konuşulur bura
da? Suiniyeti himaye edin diye nasıl konuşulur,
nasıl bu Yüksek Meclise, Türk Milletine ve bü
tün dünyaya bu mukaddes kürsüden suiniyetin
himayesi müdafaa edilir?
ŞABAN ERİK (Malatya) — Sizin suiniyeti
nizi önlemeye gayret ediyoruz.
ALİ KARCI (Adana) — Vesikalar okunsun
da millet öğrensin nasıl soyulduğunu..
ŞABAN ERİK (Malatya) — Tütün ekicile
rinin Ege'den sesi geliyor.
ABBAS ÇETİN (Devamla) — Bu, benim an
layışıma göre tarihî bir ayıptır. (A. P. sıraların
dan, «bravo sesleri, alkışlar.»).
Suiniyeti bertaraf etmek için Yüksek Mecli
sin aldığı her karar doğrudur ve suiniyeti berta
raf etmek için olduğu için hattâ mukaddestir.
Bırakın çalışalım. Bırakın bu Meclis çalışsın. Bü
tün Türk Milleti, hattâ parlömanter olan bütün
milletler bu levhayı ibretle seyrediyor; ibretle
ve nefretle seyrediyor bu levhayı. Vereceksin
beşbin sayfalık yazı, okut burada... Üç senede
bitmez. Olmaz böyle bir şey. Onun için Yüksek
Meclisin aldığı karar yerindedir ve hattâ şahsi
kanaatim olarak ifade ediyorum, engelleme için
verildiği aşikâr olan ahvalde hiç okutmamak,
kaale almamak en doğru hareket olur ve bunu
millet alkışlar, dünya alkışlar, hukuk alkışlar.
Suiniyeti önlemek lâzımdır. Bu itibarla fazla
vaktinizi almak istemiyorum, muhterem Mecli
sin aldığı karar çok yerindedir, hattâ azdır. Hiç
okutmamak, kaale almamak kararı alsa bu da
yerinde olur. Aşikâr bunun suiniyetli olduğu.
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bosuter, buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bugüne kadar çok isabetli kararlar
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vermiş ve gerçekten üstün bir yönetimi, Meclis
idaresini bu zabıtlara da tescil ettirmiş olan
Sayın Başkanın bugün bir noktada, belki çok
mahmul mesaisinin neticesi olarak, yanlış bir ka. rar istihsal edilmesinde katkısı olduğu kanaatin
deyiz. Sayın Başkan burada şöyle buyurdular,
bu noktayı bilhassa dikkatinizi çekmek istiyo
rum : «Efendim - dediler - eğer verilen karar
Anayasaya aykırı ise, Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilecektir.» Tahmin ediyorum ki,
meselenin bağlandığı nokta budur arkadaşlarım.
Anayasa Mahkemesinde iptal edilecek olan hu
sus kanunlardır ve içtüzük tadilidir. Sayın Kır
ca arkadaşımı biraz evvel zevkle dinledim. Yal
nız Sayın Kırca arkadaşım bizzat tutanaklarda
ve şimdi elimdeki tutanaklarda - arzu ederlerse
bunu ifade ederim - Hasan Dinçer Beyefendi ta
rafından verilmiş bir önerge dolayısiyle bunu
yetki saptırması olarak burada ifade etmiştir.
Yani Anayasa Mahkemesinin kontroluna tabi
olmıyan Parlâmento kararları dolayısiyle, Parlâ
mento kararları almak suretiyle içtüzük kaide
lerini ve hukuk kaidelerini değiştirmek, onlara
aykırı davranışlarda bulunmak yetki saptırmasıdır, demişlerdir.
Şimdi arkadaşlar, bir meseleyi açık konuşa
lım. Şimdi mesele, burada 20 dakikada özetlen
mişinin Anayasanın 89 ncu maddesine aykırı
olup olmadığı meselesi değildir ve bir bardak
suda fırtına yaratılmamıştır, önemli olan Par
lâmento hukukunun kökünden değiştirilmesi ve
Parlâmento hukukuna açıkça aykırı bir davranı
şın getirilmesi meselesidir. Yoksa obstrüksiyon
meselesinin tartışılması gösteriyor ki, şu Mecli
sin geçmiş seneleri içinde, ne obstrüksiyondur,
ne değildir, obstrüksiyonu kim savunmuş, kim
savunmamış; polemik yapmamak için burada
isimleri söylemiyorum arkadaşlarım, ama muh
telif rguplar filân tarihte çıkmışlar obstrüksiyo
nu savunmuşlar, ondan sonra mahkûm etmişler,
mahkûm eden bir müddet sonra tekrar savun
muş. Demek ki, bu şunu gösteriyor: Obstrüksi
yon konusu, 89 ncu madde, gensoru meselesi bu
Mecliste uzun uzun tartışılmış bir konudur.
Şimdi bu kadar ihtilaflı ve çeşitli fikirlerin
serd edilmesine yol açmış olan bu konuyu içtü
züğü zorlıyacak şekilde, Parlâmento hukukunu
zorlıyacak ve teamüli hukukun dışına çıkacak
şekilde burada bir kararla halletmeye imkân
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yoktur. Arz etmek istediğim bu. Bunun bir yo
lu vardır, bir izahı vardır, bulunur elbet, Yük
sek Meclis bulacaktır bunu. Anayasa Komisyo
nuna havale edersiniz, ama emrivakilerle bu ge
tirilirse... (A. P. sıralarından, müdahaleler.)
Dinleyin beyler lütfen, sükânetle anlatıyo
ruz, dinleyin...
Beyefendiler, dünyanın her yerinde içtüzük
kaidelerinin ve gündem tanizminin anlamı şu
dur ; en iptidai cemiyetlerden Parlâmentolara varılıncaya kadar bu tatbik edilmiştir, özellikle
karar mekanizmasının hâkim olduğu, kararın
alındığı her yerde Parlâmento üyelerinin ve o
topluluk üyelerinin birtakım emrivakilerle karşı
karşıya getirilmemesi esastır. Söylemek istedi
ğimiz bu. Yarın bu meseleyi her konuda tatbik
etme durumunda olabilirsiniz. Bilhassa yetki sap
tırmasına gitmenin bir ölçüde Meclis Hükümeti
yaratacağını ve bu yetki saptırmasının Anayasa
Mahkemesine götürülmesinin belki mümkün olmıyacağmı, ama yetki saptırmasının Yüce Diva
na sevk ettirilmeyi icabettirebileceğini hatırlatı
rım. Bu yanlış yoldan dönülmesini rica ederim.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yüce
Divana gidecek olan sizlersiniz... («Söz istiyo
rum» sesleri).
BAŞKAN — Birçok arkadaşlar bu konuda
söz istiyorlar. Zaten usul dışına çıkmış bulunu
yoruz. Müsaade buyurun, hiç olmazsa her grup
tan bir arkadaşın konuşması suretiyle işi bağlı
yalım.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Yüce Meclis Anayasaya ve içtüzüğe ay
kırı bir karar almıştır. Anayasa ve içtüzüğe ay
kırı olarak alman kararın tarihî ve hukukî so
rumluluğu, elbette ki, bu kararın alınmasında
yardımcı olanlara ve bu kararı alanlara aidolacaktır.
Bunu, böylece belirttikten sonra muhterem
arkadaşlar, Anayasanın 89 ncu maddesine göre
vermiş olduğumuz bu gensoru önergesinin özet
lenerek okunmasının mümkün olup olmadığını,
benden evvel konuşan arkadaşlarım tartıştıkla
rı için, ben de kısaca bâzı noktalara temas et
mek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 89 ncu
maddesine göre verilen gensoru önergelerinin,
Anayasanın 89 ncu maddesinde tesbit edilen
usuller ye esasların dışında başka birtakım ted-
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birlerle bir obstrüksiyon yolu olmaktan çıkar
manın mümkün olup olmadığını, Anayasanın 89
ncu maddesinde tesbit edilen gerekçeyi kısaca
yüce takdirlerinize arz etmek suretiyle ifade
etmek istiyorum . Yani, şunu ifade etmek istiyo
rum muhterem arkadaşlarım: Anayasanın 89 ncu
maddesi gensoru müessesesinin bir obstrüksiyon
vasıtası olarak kullanılmasını engelliyecek ted
birleri bizzat kendi bünyesinde getirmiştir. Bu,
Anayasanın 89 ncu maddesine göre verilen gen
soru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması
konusunda bir öngörüşme usulünün Anayasanın
89 ncu maddesinde yer almış olmasıdır. Bunun
böyle olup olmadığını arz etmek için gerekçeyi
kısaca ifade etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 89 ncu
maddesinin gerekçesi aynen şöyledir : Maddenin
teknik tanziminde iki nokta telif edilmeye ça
lışılmıştır. Bir taraftan şimdiye kadar Parlâmen
to hayatımızda gensoruyu yok eden hükümler
bertaraf edilmeye ve her üyeye bu hakkı tanı
maya çalışılmış, diğer taraftan müessesenin bir
obstrüksiyon yolu haline gelmesi önlenmiştir.
Bu sebeple, yani gensoru müessesesinin bir obst
rüksiyon yolu haline gelmesini önlemek için ba
kın Anayasanın 89 ncu maddesi ne gibi tedbirler
getirmiş, kendi bünyesi içerisinde: Bu sebeple
gensorunun kabulü için bir görüşme kabul edil
miştir. Yani, Anayasanın 89 ncu maddesine gö
re verilen gensoru önergelerinin bir obstrüksi
yon yolu haline getirilmesini önlemek için Ana
yasa bir tedbir düşünmüş ve bir öngörüşme ka
bul etmiştir.
Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden Anaya
sanın 89 ncu maddesinin üzerinde gerek geçen
dönemlerde, gerekse bu dönemde çok söz edil
miştir. Anayasa Avrupa Parlâmentolarının İç
tüzüklerinden ayrılmak suretiyle gensoru mües
sesesini, tıpkı bir içtüzük tedvini şeklinde kendi
bünyesi içerisinde tanzim etmiş, hükümler getir
miş ve gensoru müessesesinin bir obstrüksiyon
yolu olmaması, obstrüksiyon yolu haline getiril
memesi için ayrıca bir de öngörüşme kabul et
miştir.
Muhterem arkadaşlar, bunun dışında, yani
Anayasanın 89 ncu maddesinin bu tanzimi dışın
da, Meclis kararlariyle, içtüzük tedvini yollariyle Anayasanın 89 ncu maddesini ve gensoru
müessesesini yeniden tedvin ve tanzim etmeye |
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hukukan ve bu Anayasanın 89 ncu maddesinin
açık ve sarih hükmü karşısında imkân mevcut
değildir.
Yalnız muhterem arkadaşlarım; benden önce
konuşan Sayın Kırca arkadaşımız, tarafından
verilen gensoru önergesinin 182 sayfa olduğunu
ve Anayasanın 89 ncu maddesinin açık hükmüne
göre bu gensoru önergesinin verilişinden sonraki
mütaakıp ilk birleşimde görüşülmesi lâzımgeldiğini öne sürerek bugün, yani Cuma günü bu
önergenin görüşülmesi için mutlaka okunması
lâzımdır demek istediler. Anayasa 1961 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Altı senelik bir uygulama
ve tatbikat var. Ayrıca, bunun dışında Anaya
sanın 89 ncu maddesinde gensoru önergesinin
okunmıyacağına, yahut özetlenerek okunacağına
dair bir kayıt yok ama, İçtüzüğün 157 nci mad
desinde sarahat var. içtüzüğün 157 nci maddesi
açıkça diyor ki, «Verilen istizah takrirleri okun
duktan ve Heyeti Umumiyenin bilgisine sunul
duktan sonra işari oya sunulur.».
Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın geçici
3 ncü maddesi, mer'i 1957 tarihli İçtüzüğün
Anayasaya aykırı olmıyan hükümlerinin yürür
lükte olduğunu açıkça tasrih etmiş bulunmakta
dır. Anayasanın 89 ncu maddesinde önergelerin
ne şekilde okunacağı, ne şekilde Heyeti Umumi
yenin bilgisine sunulacağı hakkında bir sarahat
olmadığına göre, içtüzüğün 157 nci maddesi,
Anayasamızın bu geçici üçüncü maddesi karşı
sında yürürlüktedir.
Kaldı M, muhterem arkadaşlarım; farzedelim
ki, bu önerge, tek bir Önerge halinde değil de
18 er sayfa tutan ayrı ayrı 10 önerge halinde
verilmiş olsaydı acaba o zaman ne yapacaktık?
Bu 10 önergenin ayrı ayrı bugün okunması
mümkün olmadığına göre, Sayın Kırca da bunu
ifade ettiler, Anayasanın 89 ncu maddesinde tes
bit edilen verilişinden sonraki mütaakıp ilk bir
leşimde görüşme hükmü, bu 182 sayfalık önerge
18 er sayfa tutarında 10 ayrı önerge halinde ve
rilmiş olsaydı acaba 89 ncu maddenin birinci fık
rası nasıl işliyecektir?
Muhterem arkadaşlar, bunu böylece ifadeettikten sonra şimdi de kısaca Yüce Meclisin
almış olduğu bu Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı
olan kararın Başkanlık Divanı tarafından tatbi
ki ve yorumlanması üzerinde kısaca durmak istiyonım.
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Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclisiniz Ana
yasaya aykırı olarak, bu önergenin özetlenerek
okunmasına ve bu suretle heyeti umumiyenin
bilgisine sunulmasına karar almıştır.
Muhterem arkadaşlar, bir önergenin özet
lenmesi için, 182 sayfalık önergenin birinci sa
tırından sonucu satırına kadar okunması lâzım
dır. özetleme budur, muhterem arkadaşlar. Baş
ka türlü özetlemenin bir mânası ve bir anlamı
mevcut değildir, özetleme olabilmesi için, şu
metnin başından sonuna kadar okunması, ondan
sonra bir özet çıkarılması mümkündür. Yoksa,
182 sayfalık önergenin içinden birkaç sayfayı
çekip çıkaracaksınız, başlangıç kısmını alacakcınız, netice kısmını ekliyeceksiniz, ondan sonra
getireceksiniz Yüce Meclise, «Biz 182 sayfalık
önergeyi özetledik» diye takdim edeceksiniz
ve bu yoldan Heyeti Umumiyenin bilgisine su
nacaksınız (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler).
Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden konuşan
arkadaşlarımız bir hakkın suiistimalinden bah
sediyorlar. Muhterem arkadaşlar, burada bir
hakkın suiistimali var mıdır, yok mudur? Bu,
ancak herşey bir tarafa, Anayasa bir tarafa, iç
tüzük bir tarafa, bu önergenin birinci satırın
dan sonuncu satırına kadar okunup, Heyeti
Umumiyenin bilgisine sunulduktan sonra anla
şılabilir. önerge okunmamış, Başkanlık Divanı
tarafından dahi okunmamış, bir özet çıkarılmış,
ondan sonra buraya çıkan arkadaşlarımız «Efen
dim, bu hakkın suiistimalidir, obstrüksiyondur,
kanun bunu himaye etmez, hakim bunu himaye
etmez» diyorlar.
Muhterem arkadaşlar, biz mahkeme karşı
sında değiliz. Evet, ben de biliyorum, burada
konuşan arkadaşlarımız hukukçudurlar, ben
de hukukçuyum, evet, Medeni Kanununun 2 nci
maddesinde bir hüküm var: «Hakim, hakkın
suiistimalini himaye etmez» diyor. Ama, biz bir
mahkeme karşısında değiliz. (A. P. sıralarından
gürültüler).
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Milletin karşısmdasmız.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Burada bir
hakkın suiistimali var mı yok mu, bir suiniyet
mevcut mu? Böyle bir suiniyet, bir hakkın sui
istimali varsa, çoğunluk oylarına dayanılarak
Anayasaya ve içtüzüklere aykırı kararlar alını
yorsa, millî irade, çoğunluk oylarına dayanıla I
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rak suiistimal ediliyorsa herhalde bunun sorumluluğu bize ait değildir. Çoğunluk oyları
na dayanarak Anayasayı, İçtüzüğü çiğniyenlere
ve Anayasa ve içtüzük tanımıyanlara aittir bu
sorumluluk. Bunun tarihi, hukukî sorumlulu
ğu onlara aittir muhterem arkadaşlar. (A.P. sı
ralarından şiddetli gürültüler).
Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, hukukçu ar
kadaşlarıma hitabediyorum, haklan suiistimalini
hâkim tesbit ederken..
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Hâkim
etmez, kanun eder.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Yahut, ka
nun himaye etmezken o kanunu uygulıyan hâ
kim - Sayın Bağcıoğlu gülmeyin, hakimlik yap
tınız. O hâkim, bir hakkın suiistimali var mı, yok
mu; herhalde ki, böyle 182 sayfalık önergeleri
okumamak, aradan birkaç sayfa çektikten son
ra tetkik etmek suretiyle o hâkim - ama hâkim,
Bağcıoğlu gibi hâkimler değil - hâkimler öyle
karar verirler, sevgili kardeşlerim. (A. P. sıra
larından gürültüler, «Biz seninle nasıl kardeş
oluruz?» sesleri).
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bu şekil
de itham edemezsin.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, hâkimler okurlar, tetkik ederler, bir
hakkın suiistimali var mıdır, yok mudur, ondan
sonra kararını verirler, önergeyi okumuyorsu
nuz, Başkanlık Divanı dahi okumuyor. Buraya
çıkıyorsunuz, «Efendim, bir hakkın suiistimali
var, bir suiniyet var, bir kötü niyet var» diyor
sunuz. Bunu nereden çıkarıyorsunuz muhterem
arkadaşlar?
BAŞKAN — Sayın Kurtel, 15 dadikanız
doldu efendim, istirham ediyorum.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, Başkanlık Divanının okunanlara
Anayasaya ve içtüzük hükümlerine oyları ol
makla beraber, hiç olmazsa Anayasa ve içtüzü
ğe aykırı kararın uygulanmasında bir yanlış
tatbikata yol açmaması için, yeniden bu
konuyu teemmül etmesini ve bu yanlış
uygulamadan, bu yanlış tatbikattan hem Yüce
Meclisin, hem de Başkanlık Divanının kurtarıl
masını temenni ediyorum.
Elimizde Anayasa vardır, İçtüzük vardır,
Meclis tatbikatı vardır altı senelik. Bu kürsüde
600 - 700 sayfalık önergeler okunmuştur. 1966
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döneminde bu kürsüyü işgal eden Başkanvekili
Sayın Nurettin Ok, bu konu yine kürsüye geti
rilmiş, önergeler okunsun, özetlensin denmiş, fa
kat iktidar partisine mensubolmasma rağmen
Sayın Nurettin Ok «Anayasanın hükmü sarihtir,
açıktır, içtüzük sarihtir» diye buyurmuş ve 600 700 sayfa tutarındaki önergeleri Yassı Ada
Mahkemesi kararlarını ekliyerek verilen önerge
leri dahi, bu kürsüden satır -satır, birinci sa
tırından sonuncu satırına kadar okutmuş, ondan
sonra bir suiniyet var mı, bir obstrüksiyon var
mı, bir kötü niyet var mı, ondan sonra Meclisin
kararma sunmuştur, muhterem arkadaşlar.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sizin
niyetinizin kötü olduğu aşikârdır.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Anayasanın
88 nci maddesi ve içtüzüğün..
BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktiniz
efendim, istirham ediyorum.

doldu

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, İçtüzüğün 88 nci maddesi bir tahrirî
nutkun okunmasından bahsediyor. Verdiğimiz
tahrirî bir nutuk değil. Sevgili kardeşlerim, bir
önerge... Bunu, kürsüyü işgal eden Başkan da
ifade ediyor, bir tahrirî nutuktan söz etmiyor,
bir önergeden söz ediyor. Buraya çıkan arka
daşlarımız da bir tahrirî nutuktan söz etmi
yorlar, bir önergeden. 88 nci madde gayet sa
rih, açık, tahrirî nutukların ancak yirmi dakika
içerisinde okunmasını âmir. özetleneceğine dair
88 nci maddede kayıt yok.
BAŞKAN — Sayın Kurtel vaktiniz doldu
efendim. Sözünü keseceğim, istirham ediyorum.
ÂDİL KURTEL (Devamla) — 88 nci
maddede tahrirî nutuklar için dahi bir özetlen
meden söz açılmıyor sevgili kardeşlerim. (A. P.
sırlarından «Biz senin kardeşin değiliz» sesleri)
Verilen tahrirî nutuk yüz sayfa ise bunun özetle
neceğine dair 88 nci maddede bir sarahat de
mevcut değil. Bunu nereden çıkarıyorlar, nasıl
çıkarıyorlar, doğrusu şaşıyoruz.
Başkanlık Divanını tekrar ikaz ediyorum,
Yüce Meclisin yanlış bir karar almasına yardım
cı olmasınlar. Çünkü bu Anayasayı ve bu iç
tüzüğü herkesten, hepimizden önce çok iyi bil
mek ve anlamak mecburiyetinde olan makam
Başkanlık Divanıdır. Saygılar sunarım. (T. i. P.
sıralarından alkışlar).
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın
Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir dakikanı
zı istirham edeyim.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ikinci oturum
açıldığı zaman yapılması gereken ve bize tevdi
edilen işlemi arz etmiştim. Bunun üzerine Güven
Partisinden Sayın Kırca, Adalet Partisinden
Sayın Abbas Çetin, Cumhuriyet Halk Partisin
den Sayın Kudret Bosuter ve Türkiye işçi Par
tisinden de Sayın Âdil Kurtel görüşlerini ifade
ettiler. Diğer gruplardan söz istiyen olmadı. Her
ne kada,r Saym Reşat öza,rda «Bağımsızlar adı
na bana söz verin» derse de, bugünkü teamülü
müz ve içtüzüğümüz, bağımsızları bir grup ola
rak mütalâa etmeye imkân vermiyor.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Başkan,
Çok mühim bir konudur. Şahsım adına söz isti
yorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim,
bir dakika efendim. Şimdi ikinci oturum açıl
dığı zaman, Başkanlık Divanınca, verilmiş olan
gensoru önergesinin incelendiğini, bunun 7 say
fasının konuyu anahatlariyle izah eden bir giriş
kısmı ve bir sayfasının da netice kısmı olduğu
nu ifade etmiştim. Sayın Âdil Kurtel arkada
şımız, «okunmadan özetlenemiyeceğini» ifade et
tiler. Çıkardığımız kısımlar, tamamiyle belgeler
den ibarettir.
Meselâ, Petrol sanayii ye problemlerine ait
ara kararı;
Mobil şirketinin 8 Temmuz 1964 tarihli Pet
rol Dairesi Reisliğine yazdığı bir yazı;
Petrol Dairesi Reisliğinin 8 . 7 . 1964 tarih
li bir yazısı;
T. O. Petrol Dairesi başlığını taşıyan, Boru
Hattı, numara: 3 belge, 17 . 9 . 1964 tarihli
bir yazı;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ya
zılmış, Batman - iskenderun Boru Hattı için
anonim şirket kurulması hakkındaki bir yazı, 3
Mart 1966 tarihli, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı Genel Müdürlüğü yazıyor.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı başlı
ğını taşıyan 6 Nisan 1966 tarihli, «GİZLİ» ka
yıtlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ge
nel Müdürlüğüne yazılmış bir yazısı,
«Çok acele ve zata mahsus» kaydını taşıyan
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğüne
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürlüğüne yazılmış bir yazısı,
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı Genel Müdürlüğüne yazdığı, keza «Zata
mahsustur» kaydını taşıyan 10 Kasım 1966
tarihli bir yazısı.
T. C. Petrol Dairesi Reisliğine yazılmış
20 . 5 . 1966 tarihli bir yazı
ALİ KARCI (Adana) — Bunlar çok gayriciddî belgeler, değil mi Sayın Başkan?
BAŞKAN — Velhasıl, bu minval üzere öner
gelerini destekliyen ve ehemmiyetleri de aşi
kâr olan birtakım belgeler. Ancak, ne çare ki,
Başkanlığınız Meclisin kararını tatbik etmek
mecburiyetinde ve vazifesindedir. Bugünkü gö
rüşmeler, gensorunun gündeme alınıp alınma
ması, gensoru açıllıp açılmaması hakkında ya
pılacak olan müzakerelerdir. Biz bu özeti Mec
lisin ittihaz ettiği karar üzerine yaptık, özet
de demiyelim, giriş kısmı ile netice kısmının
okunması, dedik. Şayet, Yüce Meclis gensoru
açılmasına karar verirse, o zaman elbette ki gen
soru önergesinin tamamının okunması, zapta
geçirtilmesi veya hiç değilse ıttılaa sunulması
için bunun basılarak sayın üyelere dağıtılması
zaruri ve lâzımdır.
Binaenaleyh, görüşmelerde Meclis kararına
aykırı olarak veya ona paralel olarak şu anda
yapmamız lâzımgelen bir hususa işaret eden
bir teklife de rastgelmedik. Bu itibarla, Mec^
liste kararını değiştirmediğine göre, yapılan
bu görüşmelerden sonra, şu anda bu önergenin
arz ettiğim gibi 7 sayfalık giriş kısmı ile bir
sayfalık netice kısmını okutmaktan başka ya
pacak bir işlem yoktur. Cuma günkü birleşim
de de bu önerge üzerinde gündeme alınıp alın
maması işi görüşülecektir. Şimdi bunu okutu
yorum.
KEMAL BAĞCILAR (Ankara) — Sayın
Başkanım, bir hususu izah edeceğim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın
Âdil Kurtel bu kürsüden konuşurken Medeni
Kanunun 2 nci maddesini tekrarladığı sırada,
yaptığı bir yanlışlığı yerimden tashih etmiş
tim. Çünkü, «Hâkim» diye bahsetmişti, ben de
«Kanundur» demiştim ve maksadım da gayet
halisane idi. Bu müdahaleme karşı Sayın Kur-
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tel de kürsüden bana «Bağcıoğlu gibi hâkim
ler değil» Yani, belki de onun anladığı mâna
da, beni tamamiyle kötü bir hâkimlik yapmış
olmak durumuna düşüren ve zabıtlara geçiren,
tescil ettiren ifadelerde bulunmak suretiyle sa
taşmıştır. Yalmz bu noktaya münhasır olmak
üzere söz istiyorum.
BAŞKAN — İstirham edeceğim, bunun dı
şına çıkmamak kaydiyle, yeni sataşmaya da
sebebiyet vermemek suretiyle size söz veriyo
rum.
Sayın Bilgin, sizin talebiniz nedir efendim?
AHMET BİLGİN (Edirne) — Bendeniz
grup adına konuşaacğım efendim.
BAŞKAN — İstemediniz beyefendi, yoksa
memnuniyetle verirdim. Diğer gruplar adına is
tenmedi dedim. Bilhassa da baktım Millet Par
tisi ile Yeni Türkiye Partisi sırasına.
AHMET BİLGİN (Edirne) — Sizin derhal
okutacağınızı, tahmin etmedim. Okutmadan ev
vel söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın
Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, huzurunuzu faz
la işgal edecek değilim. Bir iki dakika Sayın
Âdil Kurtel'in biraz önceki beyanları içerisin
de mevcut ve tamamiyle şahsıma taallûk eden,
beni kötü tanıtmaya matuf ve Parlâmentoya in
tisabımdan önceki meslekime taalluk eden kötü
beyanlarını reddetmek için huzurunuza çıkmış
bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, ben yerimden Âdil
Kurtel'i diğer hatipler gibi sükûnetle dinliyor
dum. Yalnız Sayın Âdil Kurtel hukukçu ol
masına rağmen, milletvekili olmadan önce avu
katlık yapmasına rağmen buradan ifade et
miş olduğu fikirlerdeki çelişmeler gibi, çelişme
lere düşmüş, hattâ ve hattâ bu kürsüden tama
miyle yanlış bir beyanda bulunmuştur, Şöyle
ki; «Medeni Kanunun ikinci maddesine göre hâ
kim bir hakkın suiistimalini himaye etmez» şek
linde buyurmuştur. Halbuki Medeni Kanunun
ikinci maddesinde bu metin «hâkim» değil «ka
nun» şeklindedir. Yani, «Kanun himaye etmez»
şeklindedir. Âdil Kurtel'in bu yanlış bilgisini
tashih maksadiyle yerimden «hâkim değil, ka
nundur» şeklinde yaptığım müdahale Sayın
Âdil Kurtel'i son derece sinirlendirmiş olmalı
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ki, bu kürsüde yaptığı beyanları bir tarafa it
miş ve şahısıma hücumla, «Türk hâkimi, o ka
nunu tatbik edecek olan Türk hâkimi, işte şe
refli ve bilgili Türk hâkimi ama Bağcıoğlu
gibi hâkimler değil, siz hâkimlik yaptınız», şek
linde bir çengel atmış, konuşmasının dışına
çıkmış ve böylece beni tezyife kalkışmıştır.
Muhterem arkadaşlar, Âdil Kurtel'in be
yanları malûmunuz, biraz önce dinlediniz. Ben
hakikaten parlâmentoya intisabetmeden önce,
avukatlıktan önce uzun seneler hâkimlik
yaptım. Ama hiçbir zaman hâkimliğim
sırasında ve avukatlığım
sırasında
Par
lâmentoya intisabettikten sonra hukuk ku
rallarını - yaptığım bir konuşmada aynen ifa
de etmiştim, hattâ bir tariz mevzuu olmuştu bir tarafa hiçbir zaman itmemişimdir. Mem
leketin menfaatleri önplânda gelmiş ve onun
arkasından hukuk anlayışı ve hukuk nosyonu
daima bize hâkim olmuştur. Biz hâkimliğimizde
aynı şekilde davranlık, avukatlığımızda aynı
şekilde hak ve hukuku müdafaa ettik, şimdi
de burada aynı inanç içinde aynı vazifeleri ya
pıyoruz.
Muhterem arkadaşlar, biz Âdil Kurtel gibi,
eğer hâkimlik yaptığımız sırada avukatlar gel
seydi karşımıza, o şerefli cübbenin altında yap
tıkları hatayı yine kendilerine nazikâne bir
elfaz içinde, üslûp için hatırlatmayı bilirdik ve
öyle yapmışızdır.
Muhterem arkadaşlar; Âdil Kurtel, burada
yaptığı konuşmasında, sırf kendime yapılan
taarruzu defetmek için söylüyorum, Sayın
Başkanın müsamahasına sığınarak beş yüz say
falık önegelerinin okunmasını A. P. Grupu ola
rak istemiştik. Hattâ Meclis Başkanlığını iş
gal eden Sayın arkadaşımız Ok, bu önergenin
çok uzun olduğunu, yalnızca netice kısmını
okutacağını beyan ettiği zaman, «millete bu
nu tescil edelim Mecl'si sabote etiklerini mil
let anlasın, bunun hepsinin okunmasını isti
yoruz» demişizdir ve onun için ö!kunmuştur.
Bu bir defaki tecrübe kâfidir.
Bundan sonra 180 sayfalık önergeler gele
cek, Sayın Başkanın biraz öne© ifade etmiş ol
duğu gibi, 7 sayfanın dışında misallerle, belge
lerle dolu, hattâ öngörüşmede konuşulmaması
icabeden, müzakere açıldıktan sonra, konu
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şulması icabeden belgeleri, âdeta bir çuval ev
rakı okutmak mecburiyetinde bırakacaklar ve
bu hukuktan yana, kanundan yana olacak.
Türkiye'de hiçbir hâkim Türkiye'de hiçbir avu
kat, Türkiye'de hukuk bilgisi olan, şu kadar kı
rıntısı olan bir kimsenin kabul etmiyeceği bir
şeyi, bir hap yaparak, bize yutturmaya kalkışı
yorlar.
Muhterem arkadaşlar, , hâkimlik kürsüsün
deki şerefinizi, avukatlık cübbesi altında yap
tığımız şerefli müdafaayı aynı şekilde ifad©
ediyoruz. Hâkimlik sandalyesinde oturduğu
muz zaman, Âdil Kurtel karşımıza çıksaydı da,
Bağcıoğlu'nun hâkimliğinin ne demek olduğu
nu görseydi. Hürmetleriyle. (A. P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bilgin, siz ayni konuda
Millet Partisi Grupu adına mı söz istiyorsunuz?
AHMET BÎLGtN (Edirne) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun efendim. («Özet oku
nacaktı» sesleri.) Efendim, müsamahanızı rica
ederim, çünkü başında «bütün gruplara söz ve
receğim» diye ifade ettim. (Ahmet Bilgin
A. P. lilerin alkışları arasında kürsüye geldi.)
M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN
(Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım, gen
soru önergelerinin bu kürsüden tamamının
okunması geçen sene bir teamül halini almıştı.
Hakiakten bu teamülün devamı, Meclis çalış
malarını ertelemekte olduğu bariz bir hakikat
tir.
Yalnız muhterem arkadaşlarım, Anayasa
nın 89 ncu maddesi, bir gensoru önergesinin ve
rildiği günün mütakıp oturumunda görüşüle
ceğini ifade etmektedir. Görüşülmesi ancak
bir bilgiye istinadedebilir. Bilgi olmadan da
görüşmek mümkün değildir. Şimdi Anayasa
nın 89 ncu maddesinin bu hükmüne göre mut
laka görüşülebilmesi için milletvekillerinin bir
bilgiye sahibolmasmın şart olduğu aşikâr bir
hakikattir. Yalnız bu oturumda Yüksek Heye
tiniz, bu bilginin özet olarak verilmesi, için oy
vermiş olduğuna göre, şimdi bu önergenin özet
olarak Heyeti Âliyeye arzının yerinde oldu
ğu kanısındayız. Ancak, bundan sonra gelecek
gensoru önergelerinin, verilecek olan gensoru
önergelerinin basılarak dağıtıldıktan sonra
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Yüksek Heyetinize bilgi verilmesinin daha
doğru olacağını grupumuz adına arz ederim.
Bu hususta da bir önerge veriyorum, kabulünü
istirham ederim. Basılarak dağıtılmak sure
tiyle bilgi verildikten sonra ancak görüşme
mümkün olacaktır. Anayasanın bu hükmünün
de bu suretle yerini bulacağına inanıyoruz.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Efendim, sonradan söz isteme
durum hâsıl olmasın diye Y. T. P. Grupuna
da soruyorum, söz istiyor musunuz? (Y. T. P.
sıralarından «istemiyoruz» sesleri.)
Sayın Ok, nedir efendim?
NURETTİN OK (Çankırı) — Âdil Kurtel konuşması sırasında ismimden bahsetti
«450 sayfalık önergeyi okuttu» dedi. Şahsım
mevzuubahsoldu. Tavzih için söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Yani, bir sataşma mı var
veya serd edilen fKkir hilâfına...
BAŞKANVEKİLİ NURETTİN OK (Çan
kırı) — O günkü hareketin yanlış anlam taşı
maması için izah bakımından, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Ok.
BAŞKANVEKİLİ NURETTİN OK (Çan
kırı) — Muhterem arkadaşlarım, Türkiye işçi
Partisi Grupu adına burada konuımuş bulunan
Sayın Âdil Kurtel arkadaşım, konuşması sıra
sında benim, daha önceki yıllarda verilmiş bu
lunan 470 sayfalık önergeyi okutmamı, kendi
tezine destek olarak telâkki etti ve âdeta o tu
tumu, bu Mecliste doğan bir içtihat olarak kabul
etmek suretiyle bütün verilmiş ve verilecek
olan önergelerin de bundan böyle okutulabileceği iddiasında bulundu.
Bendeniz, o gün Başkanlığı deruhte ederken
470 sayfa tutarındaki önerge Başkanlığa inti
kal etti. ilk defa Mecliste böylesine uzun ve
hakikaten kendi anlamımıza göre, bir hakkın
suiistimali mahiyetini arz eden, bir önerge gel
miş bulunmaktaydı. Ancak, şurasını takdir eder
siniz ki, Başkanlar, kendi içtihatları., kendi gö
rümleri muvacehesinde değil, mer'i mevzuat, İç
tüzük ve Anayasa kaidelerine göre hareket et
mekle mükelleftirler. Biz, o günkü tutumumuz
da aşağıdan bir reaksiyon vücut bulmadığı, bir
önerge gelmediği için, ilk defa vücut bulan
bir hâdise üzerine önergeyi okuttuk. Hukuk
kaideleri, cemiyette muayyen bir gelişme istida
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dından, ihtiyaçlardan doğar. O gün okuttuk
ki, Türkiye Cumhuriyetinde, Büyük Millet Mec
lisi huzurunda 470 sayfa tutan önerge verile
biliyor ve bu önerge okutulsun diye talebediliyor. Bunun akabinde elbette Türk halkı, Mec
liste münhasıran engelleme yapılsın diye veril
miş bulunan bu önergeyi duyacak, bilecek, göre
cek onu temsilcilerine şikâyet edecek ve bun
dan böyle gerekli tedibrlsri alacak diye düşün
dük. Biz şekle bağlı olduğumuz için, şekil da
iresindeki hareketlerimiz sırasında Yüce Meclis
ten bir itiraz vücut bulmazsa, 470 sayfalık öner
genin okutulmamasını icabettirir mahiyette ta
lepte bulımulmaşsa, Başkan olarak elbette baş
ka bir tutumda bulunamazdık.
Anayasanın 89 ncu maddesini düzenliyenler
dahi, bir gün bu Mecliste bir milletvekili çıka
cak, 180 sayfalık önerge tanzim edecek, onun
okutulmasını istiyecek, Meclisi işgal edecek,
bir gün bir milletvekili çıkacak 470 sayfalık
önerge verecek, onun okutulması'yle Meclis işgal
edilecek, bunu bizzat, Anayasanın 89 ncu mad
desini tedvin eden arkadaşlar dahi düşünmemiş
lerdir. Çünkü, milletvekilliği görevini üzerinde
taşıyan bir kimse, elbette ki, bir hakkın suiisti
mali mahiyetinde harekette bulunmaz, diye dü
şünmüşlerdir. Ama vaktaki bu hâdiseler tevali
etmiş, artık Türk Milleti ve onun mümessili olan
Türk Meclisi buna bir çare bulmak lüzumunu
hissetmiş olduğu anda, elbette ona bir çare
bulacaktı. Aksi takdirde 470 sayfalık önergeyi
emsal olarak alırsak, yarın 4 700 sayfalık bir
önergenin okutulması gibi, bir abesle karşı kar
sıya kalacağız. Bu sebeple o günkü Başkanlık
Divanında bulunduğum sırada, önergeyi arka
daşlarımın arzusu üzerine, Meclisin büyük ek
seriyetinin arzusu üzerine, hiçbir arkadaşımın
itirazı sebketmeden bu münval üzere okuttum
ve Türk Milleti bunu bir ibret nişanesi olarak
o gün tesbit etti, bugün onun reaksiyonlarını
ondan bu yana vücut bulan inkişaflarını görmek
teyiz. Hürmetlerimle. (A. P. sıralarnıdan alkış
lar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Reşit Ülker arkadaşımızın bir önergesi var,
okuyup oylarınıza sunacağım.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Meclise verilen önergelerin okunması şarttır.
Böylece ancak Meclislerin aleniyeti sağlanabilir.
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Aksi halde açık oturum yapılmamış olur. Ana
yasanın 87 nci maddesinde yer alan görüşme
lerin açıklığı kaidesine aykırıdır. Bu sebeple
önergenin okunmasını arz ve teklif ederim.
Reşit Ülker
BAŞKAN — Yani, Sayın Reşit Ülker, tama
mının okunmasını Meclisin biraz evvelki kararı
na rağmen, başka esbabı mucibelerle istiyor.
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımız «gensoru
önergelerinin bundan sonra basılarak dağıtıl
mak suretiyle ıttılâa arz edilmesini karara bağ
lanmasını arz ederim» diyor.
Sayın Feyyaz Koksal da «Anayasamızın
89 ncu maddesine göre verilen önergeler kısa
ve vazıh değilse, yüzlerce sayfaları değil, özeti
nin okutulmasını arz ve teklif ederim» diyor.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugün ittihaz
ettiğimiz karar, bir prensip kararı değildir.
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Geri alı
yorum efendim.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Zaten onu
ifade edecektim ki, bugün aldığımız karar bütün
gensorulara şâmil olacak, teamül halini alacak
bir prensip kararı değildir. Sadece, bugün ve
rilmiş olan önergeye mahsustur.
Ayrıca şunu da arz edeyim ki, bu konu bu
gün müteaddit defalar bahsi geçen şu telefon
konuşmalarının dinlenmesiyle ilgili olarak Ulaş
tırma Bakanı hakkında gensoru açılmasını istiyen 700 küsur sayfalık önergenin okunması sı
rasında ve önergenin bitimine yirmi beş sayfa
kala verilen bir önerge ile Başkanlık Divanında
tezekkür edilmiştir. O zaman Başkanlık Divanı
bu konuda şu karan vermiştir; «içtüzükte
önergenin tarifi, uzunluğu veya kısalığı hakkın
da sarahat olmamasından ve şimdiye kadar bu
kabil önergeler verilmemiş bulunmasından, öner
genin okunmasının bitimine de 25 sayfa kalmış
bulunmasından Divanın katılmamasına, ancak
bundan sonra verilecek bu kabil önergelere iti
raz vukuunda, konu hakkında Divan görüşünün
tesbit olunarak Genel Kurulun kararma sunulınasına.»
Şimdi, Sayın Ahmet Bilginin önergesi ile
ve bugün yapılan görüşmelerin, itirazların da
ışığı altında....
— 103
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SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Okunmadan olmaz, zapta geçmesi için
okunması lâzım.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Esatoğlu, Mec
lise verilen önergelerin tamamı zapta geçmesi
gerekir. Bu sebeple okunması lâzımdır. Okun
mazsa zapta intikal etmemiş olur. Bu bakımdan
okunmama kararı İçtüzüğe aykırıdır, uygulan
maması gerekir. Ben ne yapayım Beyefendi?
Meclisin karan var bütün bunlar, izah edildi. Bi
zim de elbet şahsi bir görüşümüz var, ifade ede
miyoruz.
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başkan
söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, arz ediyorum, bugün
ittihaz edilen karar, bundan sonra verilecek gen
sorularda bir teamül ve prensip karan halini
almıyacaktır. Bu gensorunun gündeme alınma
sına karar verilirse, biraz evvel bir kısmını arz
ettiğim bütün belgeleriyle birlikte tekrar okuna
caktır.
Üçüncü bir nokta, bu konu behemehal Baş
kanlık Divannıda tezekkür edilerek bir Divan
karan olarak Yüce Meclisin tasvibine sunulacak
tır.
Şimdi müsaade buyurursanız şu önergeyi
okutalım efendim ki, Cuma günü müzakeresine
geçilebilsin.
Yalnız bir hususu rica edeceğim, Sayın Kâ
tip arkadaşımızın oturarak okuması hususunu
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
edilmiştir.
Buyurunuz efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugün, petrol konusunda, eskiden beri de
vam eden ve gittikçe ulusal çıkartanınıza bü
yük ölçüde zararlar veren bir konuda, petrol ko
nusunda Hükümet hakkında gensoru açılması
isteğiyle Büyük Meclisin huzuruna gelmiş bu
lunmaktayız.
Petrol konusunda Hükümet, yıllardır devam
edegelen bir politikanın, hem tatbikçisi hem de
teşvikçisi durumundadır. Bu politikadan vazge
çileceğine dair her hangi bir emare görmediği
miz için hükümet hakkında gensoru açılmasını
talebetmekteyiz.
Demirel Hükümeti iktidara geldiğinden bu
yana ulusal çıkarlarımıza, ve Anayasanın
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130 ncu maddesine aykırılığı tartışmasız olarak I kanununun eksikliğini, bugünkü ihtiyaçlara
cevap vermediği gerekçesiyle bâzı maddelerini
ortada bulunan Petrol Kanununu ortadan kal
dırmak için her hangi bir teşebbüste bulunma değiştirmek için tavsiye kararlan almıştır. Mellise verilecek raporda aynı istikamette hüküm
mıştır.
Biraz sonra okunacak olan vesikalardan an ler vardır. Oysa ki, petrol kanunu tam anlamıyle kapitüler bir kanun olduğu için, tümünün kal
laşılacaktır ki,
dırılması gerekir. Çünkü, kanunun varlığı, bü
1. — Petrol boru hattının yapımındaki, ya
tünüyle ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Koskoca
bancı şirketlerin petrol dairesine tazyikleri,
bir kanunun 5 - 10 maddesinin değişmesi, kanu
2. — ÎPRAŞ ve AT AŞ'm tevsii sırasındaki nun niteliğinde bir değişikliğe sebebolabilir mi?
petrol dairesine verilen dilekçelerin muhteviyat Türk Ulusu olarak bizim ıstırabımız, petrol ka
nununun varlığıdır, önemli olan, yabancı nüfuz
ları,
ve egemenliğini azaltmak değil, ortadan kaldır
3. — izmir'de kurulacak olan millî rafineri maktır. Hiç şüphesiz petrol kanunundaki deği
hususunda yabancı petrol kumpanyalarının bu
şiklik istemi, ileri bir adımdır. Ama düne göre
yapımı engellemek için petrol kanununa dayanı ileri bir adımdır. Türkiye'nin bugünkü şartları
larak yapılan itirazları,
na göre geri, çok geri bir adımdır. Türkiye'nin
ulusal çıkarları, bu kanunun bâzı maddelerinin
4. — Petrol sanayii ve problemlerine ait
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1963 Ka değiştirilmesi ile yerine getirilmiş olabilir mi?
sadece değiştirilecek - o da değiştirilirse - bâzı
sım'mda A/5 numaralı ara raporda afişe fiyat
maddelerle yabancılara verilmiş olan haklar,
lar yerine, serbest rekabet fiyatlariyle petrol
ağırlığından bir şey kaybeder mi? Kanun, yine
ithalini tavsiye ettiği, üstelik serbest rekabet fi
o kanun olacaktır. Sadece bâzı hükümler hafif
yatı, kapitüler bir kanun olan petrol kanununun
bile âmir bir hükmü olduğu halde, hem bu tav letilmiş görülecektir, hepsi o kadar. O da Bü
siyeye hem de bu kanunun açık hükmüne rağ yük Meclis Komisyonunun kararına uyarsa
men iki yıldan beri afişe fiyatlarla petrol it mümkün olabilecektir.
hal edildiği inin hazinenin milyonlarca lira za
Yukarda da söylediğimiz gibi bu kanun ilk
rara sokulduğu,
maddesinden son maddesine kadar ulusumuzun
5. — Yabancı tankerler Orta - Doğu'ya biz
çıkarlarıyla taban tabana zıttır. Yabancı pet
den çok daha uzakta olan italya'dan daha pa rol şirketlerine, arama, istihsal gibi alanlardan
halıya ham petrol tşıdıkları halde, Hükümet, - tamamen el cektirilmedikçe getirilecek her de
hazinenin bu açık zararı karşısında susmakta,
ğişik madde ne olursa olsun, yabancı nüfuz ve
tedbirler araştırmamaktadır.
egemenliğini ortadan kaldıramıyacaktır. Ka
Gensorumuz okundukça görülecektir ki ya nun bütünüyle kapitülerdir. özellikle şu madde
bancı petrol kummnvaları petrol kanununun
leri savmak isteriz. 2, 13, 45, 53, 82, 100, 103,
kendilerine tanıdığı haklara dayanarak, isçileri
104. 106, 109, 121, 115 devlet hissesi ve devlet
mize karışmakta ve bu durum giderek ulusal hakkı ve vergileri sıralıyan tüm maddeler.
bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir.
Bugün fiilen yabancılar tarafından ödenen
Bütün bunlara rağmen hükümet bu husus
her çeşit vergi tutarı sadece % 34 - 35 civarın
ta tedbir almak söyle dursun isçilerimize karı dadır.
şan bu yabancı sermayeyi teşvik yolları aramak
Oysa Devlete ödenen miktarlar ve mükelle
tadır.
fiyetler
toplamı Kuveyt amirliğinde % 57,
Şimdi denecektir ki, kurulmuş bir Millet
Suudi Arabistan Kırallığmda % 56 ve Iran
Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu varken,
Şahlığında % 75 i bulmaktadır.
neden Hükümet hakkında gensoru açılması is
temi ile Meclisin huzuruna çıkılmaktadır?
Aksaklıkları tesbit edilen konular, menınuSimdi müsaadelerinizle bu konuya değinmek
iyetler ve hususi kayıtlar ve yabancı devlet
isteriz :
mevzuatına göre kurulmuş şirketler, teşkilât,
Gerçi Millet Meclisi Petrol Araştırma Ko- ı itiraz haklan, tahkikat usulleri, açık alanlar,
misyonu, aradan uzun zaman geçtiği için petrol I petrol dairesinin, itiraz ve suiistimaller incelen-
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mesi, petrol komiserliği müessesesi, kapalı böl
gelerin, yasak bölgelerin durumu, arama, işlet
me ruhsatnameleri, arama ve işletmeye ait müş
terek hususlar, ruhsat ve temdit süreleri, Dev
let hakkı ve Devlet hissesi, millî şirketin bir
bölgede 150 bin hektar işletme sahası sınırla
ması, küçük yabancı şirketlerin saha kapama
ları ve spekülâsyonları, konsolide bilanço, ya
bancı şirketlerin ürün ihradarmdaki döviz
transferi, munzam vergi, malî hususlara açıklık
verilmesi, yabancılara karşı yerli ham petrolün
himayesi gibi konularda bir an kabul edelim
ki, bâzı değişiklikler yapıldı, yabancı şirketle
rin, yeraltı servetlerimizi sömürmesi sona ermiş
olacak mıdır?
Kaldı ki, bu değişiklikler yapılmış bile oka,
Anayasanın 130 ncu maddesiyle bu konular çap
raz düşer mi, düşmez mi?
Hiç şüphesiz nasıl ki bugünkü durum, Ana
yasanın 130 ncu maddesine aykırı düşen deği
şiklikten sonraki durum da aykırı olacaktır.
Çünkü kanun temelini yine, yabancı sermayeye
dayamakta devam edecektir. Yabancılar yine
yeraltı servetlerimizi sömürüp kârlarını trans
fer edebileceklerdir.
O halde sonuç bu olduktan sonra, hükümler,
ağırlaşmış ya da hafiflemiş, Anayasa açısından
ne fark eder?
Görülüyor ki, komisyonun almış olduğu tav
siye kararları düne göre ileri sayılacağı halde,
Anayasa ile çelişmekten kurtulamıyacaktır.
Çünkü Anayasa yeraltı servetlerinin Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında olarak niteler.
Demek oluyor ki, komisyon ne kadar hüsnü
niyet ve samimiyetle konuyu ele alırsa olsın, ne
kadar değişiklik isteminde bulunursa bulunsun,
temele inmedikçe, her tedbir daha fazlasiyle uy
gulansa bile Anayasaya aykırı olduğu için iler
de yeni aksaklıkların çıkmasını önliyemiyecektir. Çünkü Anayasa açısından bu değişiklik is
temleri de aksaklıkla mualleldir.
Kaldı ki, bir kanun kapitüler hükümler taşır
ve biz buna aldığımız bir kararla «kapitüler de
meyiz de eskidi» diye isim takarsak ki^nuniugu
niteliğinde her hangi bir değişiklik yapmış ola
bilir miyiz?
Komisyon, ulusal çıkarlarımızla kanun mad
delerinin çeliştiğini, değişmesi lâzımgeldiğini
söylerse ve sonra bunun nedenini «eskime» ye
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bağlamaya kalkarsa bu her halde en azından
gayriciddî bir davranış olur.
Kaldı ki, aşağıda, bu kanunun, yabancıların
içişlerimize karışmasına nasıl bir açık kapı bı
raktığını belgeleriyle göstereceğiz. Bu belgeler
yarınki kitaplara bir ibret vesikası olarak kala
cak Büyük Meclisin tutanaklariyle kamu oyu
nun malı olacaktır. Bu belgeler okunduktan
sonra görülecektir ki, petrol kanunu, bir petrol
kumpanyasına rafineri kuran, petrol boru hattı
yapan, bir millî kuruluş olan TPAO ya bunları
durdurmak için Petrol Dairesine itiraz haklan
vermektedir. Üstelik bu itirazlarının gerekçesi
de «iktisadi değildir», «ulusal çıkarlara aykırı
dır» gibi inanılmıyacak sebeplere dayanılmak
ladır. Yani petrol kanunu, bizim ulus olarak çı
karımızı, kurulacak olan tesislerin durumunun
çıkarlarımıza uygunluğu, ya da aykırılığı üze
rinde yabancı petrol şirketlerini söz ve karar
lahibi kılmaktadır. Bütün bunlar yukardan beri
sıraladığımız nedenlerle bu konuda susan hükü
mete büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Başbakanlık Plânlama Dairesinin 1963 Ka"nm. ve A/5 sayılı ara raporunu konuya derin
diğine nüfuz etmek amaciyle Yüksek Meclisin
bilgilerine sunmak isteriz. Daha sonra petrol
kanunu ve uygulamasına geçerek örnekler ve
receğiz. Bunlar özellikle yukarda da söylediği
miz petrol boru hattı, rafinerilerin tevsii, millî
rafinerinin kuruluşu, fiyatlar, taşımacılığa ait
belgeler olacaktır.
Türkiye'nin petrol bakımından içinde bulun
duğu durumu saptamaz, Mobil, Shell ve diğer
yabancı kumpanyaları ile;
1. Petrol konusunun gelişimini,
2. Petrol ürünleri talebi,
3. Petrol arama ve istihsali,
4. Petrol rafinerileri,
5. Ham petrol fiyatları,
6. ithal ham petrol fiyatlarının düşürülme
sinin muhtemel sonuçlarını,
7. Ham petrol nakliyesi,
8. Petrol ürünleri fiyatı,
9. Petrol ürünlerinin dağıtımı ve satışı,
10. Yerli ve yabancı şirketlere ait muamele
leri öğrenmek amaciyle 1963 te yazılmış olan bu
raporla konumuza girmek isteriz.
Görülecektir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı
ta o zaman şu önemli tavsiyelerde bulunmuştur :
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1. Yabancı ham petrol fiyatlarında afişe j
Temel petrol politikası tesbit edilirken anafiyatlar, derhal terk edilmeli ve serbest rekabet
hükümler bir yana bırakılıp da, istisnai hüküm
fiyatlarına dönülmelidir.
lerden hareket edilip bu rehber olarak alınırsa,
Serbest rekabet fiyatlariyle petrol ithal et
hiç şüphesiz Anayasanın lâfzına ve ruhuna ay
mek yukarda söylediğimiz gibi Petrol Kanunu
kırı hareket edilmiş olacaktır. Demirel Hükü
nun bir gereğidir. îlk zamanlardan beri hükü
metinin de yaptığı maalesef budur.
metler, nedense bu şartlara riayet etmemekteKurulmuş olan petrol komisyonu istisnai
dirler. Bugün hâlâ Türkiye'ye uygulanan petrol
hükmü, temel' hüküm olarak ele alırsa ve Petrol
fiyatları, serbest rekabet fiyatı değil, afişe fi
Kanuımında bu istikamette bir değişikliği Mil
yatlardır.
let Meclisine' tavsiye ederse ve Meclis bunu ka
2. ÎPRAŞ Rafinerisindeki CALTEX hissesi
bul! ederse Anayasa) acısında]!1 yine kanun ayrı
satmalmmalıdır.
bir yörüngeye oturtulmuş olur. Bu arada özel
Burada hemen şunu söylemek gerekmekte
likle burada şunu da belirtmek isteriz. Meselâ
dir ki, bırakm CALTEX'in hissesini satınalma1924 Anayasasında buna eş bir hükmün bulun
yı, bu rafineriye tevzi hakkı bile tanınmıştır.
madığı göz önüne alınırsa, 27 Mayıs Anayasa
Yani Demirel Hükümeti zamanında bu yabancı
sındaki 130 ncu madde daha ön'c'm kaizanır.
petrol kumpanyalarına yeni haklar verilmiştir.
İşte 130 ncu maddeyi değerlendirirken bu
3. Çeşitli formalite ve döviz sıkıntısı sebe
husus ve millî petrol politikamızın! anaes asları
biyle yerli ve yabancı şirketlere eşit muamele
saptanırken'-, Anayasanın 2 ııci maddesindeki
yapılmamakta, yerli şirketler, daha gayrimüsait
«Sosyal hukuk devleti» niteliği acısından değer
şartlarla çalışmaktadırlar. Bu sebeplerle gerek
lendirilmelidir.
- tevzi, gerek arama yapan Türk şirketlerine de
Hiç şüphesiz ge'rek Anaiyasamn 2 ııci, gerek
özel döviz kolaylıkları sağlanmalıdır.
130 ncu maddeleri açısından, millî petrol politi
kamız saptanırken,
Oysa 1963 yılından bu yana TPAO'nın çek
tiği döviz sıkıntısı Plânlama Teşkilâtının tavsi
yesine rağmen yerine getirilmemiştir.
Tümüyle petrol politikası tesbit edilirken,
hiç şüphesiz rehber Anayasadır. Anayasanın 130
ncu maddesi dikkatle okunursa görülür ki takibedeceğimiz yol, saptayacağımız politika bu
rada gösterilmiştir.
130 ncu madde şöyle başlar. «Tabiî servetler
ve kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır.»
Demek ki, temel hüküm budur. Prensip bu
dur ve hemen arkasından «bunların aranması
ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir.» demekte
dir.
Bu da temel prensiptir. Demek ki petrol de
tabiî bir servet sayıldığına göre, millî petrol
politikamızın esası, Anayasada gösterilen bu hü
kümde saklıdır.

1. Her türlü petrol ara'ma ve işletme ha'kkı
Devlete aidolm alıdır.
2. Kapitül'er nitelikteki! bugünkü Petrol Ka
nunu ilga edilip yalnızca ulusal kuruluşlara
izin verilmelidir'.
Petrol1 Kanununum 2 nci maddesi Anayasa
ile ta'm bir çelişme halindedir. Nitekim Anaya
sa, arama ve işletmeyi esas olarak Devlete tanı
dığı halde, Petrol1 Kanimunun 2 nci maddesi ay
nen şöyle söylemektedir. «Bu kanunun maksa
dı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının,
hususi teşebbü's el'i ve yatırı m lariyle, süratle,
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıy
metlendirilmesin']. ..» dermektedir.
Görülmektedir ki, bu madde «Hususi teşeb
büs eli ve yatırımlar]» m esas olarak almakta
dır.

Oysa1 yukarda söylediğimiz gibi Anayasanın
Bundan sonra gelen «arama ve işletmenin
130 ncu maddesi bu hususu istisna olarak kay
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle, ve
detmektedir.
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık hükmüne bağlıdır» hükmü
Demekki hükümetlerin millî petrol politika
ise istisnai bir hükümdür, bir prensip değildir. | larının anahatları ve prensipleri tesbit edilir-
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ken Anayasanın bu hükmü eksiksiz ve tastamam
yerine getirilmelidir. Maalesef Demirel Hükü
meti, Anayasanın bu açık hükmünü görmemek
te bütün davranışlariyle Petrol Kanununun
ikinci maddesinden yana olduğunu göstermek
tedir.
Ayrıca herkesin bildiği bir şey daha var ki,
petrollerini yabancılara kaptıran uluslar, gide
rek ulusal bağımsızlıklarından da olmaktadır
lar.
Petrol stratejik madde olduğuna göre, aranışından tüketimine kadar, Devlet eli ve aracılığiyle yürütülmesinin esas olduğu tartışmasız
olarak meydandadır.
3. Rafineriler Devlet eli ve sermayesiyle
kurulmalıdır.
Oysaki, rafinerilere yeni tevsii haklan tanın
mıştır.
4. Dağıtım istasyonları, Devlet eliyle açıl
malı ve Devlete aidolmıyanlar, Devlete mal edil
melidir.
Petrol Kanunu uygulamasına ait enteresan
bir örnek vermek isteriz. Bugün yurdun her ta
rafına örümcek ağı gibi dal budak salan yaban
cı petrol şirketlerine ait benzin istasyonları,
Millî Birlik Hükümeti zamanında resmî kuru
luşlara bir genelge ile araçlarına sadece Petrol
Ofisten benzin ve mazot almaları tebliğ edilin
ce bu yabancı kuruluşlar derhal suni olarak
benzin ve mazotta fiyat indirimi yoluna gitmiş
lerdir. Hükümetin kararını boşa çıkarma yolla
rını aramışlardır. Bu şirketler daha ileri gide
rek belediyelere normal fiyatların altında tek
liflerde bulunmuşlardır. Hattâ gerek Mobil'in.
gerek Shell'in Türkiye mümessilleri Başbakan
lık Müsteşarı ile konuşarak bu kararnameye
karşı çıkmış ve kanundaki fırsat eşitliğini boz
duğunu ileri sürerek itirazda bulunmuşlardır.
Aldıkları «İhtilâl hükmünü icra ediyor» cevabı
karşısında yukarda söylediğimiz damping hare
ketine girişmişlerdir. Maalesef burada hemen
şunu eklemek lâzımgelmektedir ki, bâzı daire
ler, bu kararnameye rağmen, kendi araçlarına
yabancı kumpanyalardan benzin ve mazot alma
ya devam etmişlerdir.
Hattâ birçok belediyeden o sırada Hükümet
te mektup gönderilerek, Hükümet sıkıştırılmış
ve (Biz bir yılda şu kadar ton mazot kullanıyo
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ruz, faaln şirket Petrol Ofisten bir kuruş daha
eksiğine bize mal verdiğine göre, yıllık kazan
cımız, eğer yabancı kumpanyalardan mal alacak
olursak şöyle bir yekûn tutmaktadır) diyerek
rakamlar sıralamışlardır. Bu benzin istasyonla
rının sahipleri Türk ve kendileri de Türk va
tandaşı oldukları halde çıkarlariyle Mobil'e,
Shell'e BP'ye bağlıdırlar. Ve yukardan aldık
ları talimata göre hareket ederler.
Bu kararnameden sonra Petrol Ofisinin sa
tışı yükseldiği halde bir süre sonra yükselme
durmuş ve düşüş başlamıştır. Çünkü benzinde
kırılan iki üç kuruş, mazotta kırılan 4 - 5 ku
ruş vatandaş için önemsenmiyecek bir yekûn
değildir.
Demek oluyor ki, yabancı petrol istasyonla
rının varlığı tepemizde demoklesin kılıcı gibi
durmaktadır. Hele bu şirketlerinin yıllık kâr
larının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin büt
çesinden daha da büyük olduğu hesaplanırsa
işin ciddiyeti aydınlığa çıkmış olur.
Hükümet bu konuda da ağır ve vurdum
duymaz davranmaktadır. Hiç şüphesiz bu konu
da da Hükümete sorumluluk yüklemek hakkı
mızdır.
Netice :
1954 yılında Amerikalı Max Bool tarafından
hazırlanan, 13 yıllık uygulama sonunda ulusal
çıkarlarımıza, bağımsızlığımıza ve 1961 Anaya
sasının 130 ncu maddesine aykırılığı tartışma
sız olarak ortada duran Petrol Kanununu ilga
etmek şöyle dursun, aksine, Hükümet, yıllardır
devam eden bir uygulama ile teşvikçiliğini yap
maktadır. Giderek içişlerimize karışmaya kadar
varan bu uygulama, millî çıkarlarımız ve ulu
sal haysiyetimizle asla bağdaşmamaktadır.
1. Petrol boru hattının yapımı sırasında,
yabancı petrol kumpanyalarının petrol dairesi
ne yaptıkları baskılar, boru hattını ele geçirmek
için çevirmeye çalıştıkları oyunlar ortadadır.
2. Yabancı petrol kumpanyalarının, Ipraş
ve Ataş'm tevsii sırasında öne sürdükleri iddia
lar,
3. İzmir'de kurulacak olan millî rafineri
hususunda yabancı petrol kumpanyalarının,
Petrol Kanununa dayanarak yaptıkları haysi
yet kırıcı itirazlar,
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4. Petrol Kanunu bile, serbest rekabet fi
yatları üzerinden petrol ithalini âmir bulundu
ğu halde, afişe fiyatlar üzerinden petrol ithal
edilerek Hazinenin zarara sokulması,
5. Orta - Doğudan yabancı tankerlerle ge
tirilen petrolün, bu bölgelere bize daha uzak
olan İtalya'dan daha pahalıya taşıtılarak hal
kımızın sırtından yabancılara büyük paralar
ödenmesi,
Ve Hükümetin bu konuda ulusal çıkarları
mıza ve millî bağımsızlığımıza uygun bir poli
tika izlememesi, millî çıkarlarımıza karşı bir
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uygulamanın içerisinde bulunması Anayasa ge
reğince siyasi sorumluluğunu gerektirdiğinden
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet
hakkında gensoru açılmasını saygılarımızla arz
ve teklif ederiz.
Ali Karcı
Âdil Kurtel
Adana Milletvekili
Kars Milletvekili
BAŞKAN — Gensorunun gündeme alınıp
alınmaması üzerinde 2 Şubat 1968 Cuma günü
görüşme açılacaktır.
Şimdi, gündeme geçiyoruz.

5. — GÖRÜŞ ÜLEN İŞLER
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1.967 yılı J
bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/462, Cumhuriyet Senatosu 1/861) (S. Sayısı:
482) [Dağıtma tarihi: 24.1.1968]
2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/463, Cumhuriyet Senatosu 1/862) (S. Sayısı:
483) [Dağıtma tarihi : 24.1.1968J
3. —: Millet Meclisi. İdare Âmirleri İzzet Ok
tay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/612;
Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 476) [Dağıtma tarihi : 19 .1.1968]
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit
gecikmiştir. Ancak, gündemde görüşülmesi bi
ten ve açık oya sunulması gereken üç kanun ta
sarısı ve teklifi vardır. Bu üç açık oylamanın
öne alınarak görüşülmesini ve sonra Birleşime
nihayet verilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
....>...

>m<

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun
tasarısı,
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı,
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklif
leri için açık oylama yapılacak ve kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. Sayın üyelerin
lütfen oylarını kullanmalarını rica ederim.
(Oylar toplandı.)
BAŞKAN — Yapılan açık oylamaların sonu
cunu arz ediyorum.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı için 228 oy kullanılmış, 227 kabul, 1 ret
oyu çıkmıştır, tasan kanunlaşmıştır.
19Q7 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
için 227 oy kullanılmış. 226 kabul, 1 ret oyu
çıkmıştır, tasarı kanunlaşmıştır.
Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay,
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi için
177 oy kullanılmış, 169 kabul, 8 ret oyu çıkmış
tır. Gerekli çoğunluk elde edilemediğinden oy
lama tekrarlanacaktır.
Vakit gecikmiş olduğundan 2 Şubat 1968
Cuma günü saat 15.00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 20.20
.......
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısına
verilen oyların sonucu
(Kabul edildi.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : 228
-

Kabul edenler : 227
Reddedenler :
Çekinserler ;

1
0

Oya katılmıyanlar : 217
Açık üyelikler :
5
[Kabul
Mustafa Rona
ADANA
AYDIN
Hasan Aksay
Sinan Bosna
Ali Karcı
Ahmet Topaloğlu
Yüksel Menderes
Tahir Yücekök
Nahit Menteşe
Reşat
özarda
ADIYAMAN
Kemal Ziya öztürk
M. Arif Atalay
İsmet Sergin
Süleyman Arif Emre
BALIKESÎB
AFYON KARAHÎSAR
İbrahim Aytag
Osman Attila
Cihat Bilgehan
Mehmet Göbekli
Ahmet thsan Kırımlı
Şevki Güler
Mesut Ozansü
Ali îhsan Ulubahşi
Mehmet Zeki Yücetürk
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
BİLECİK
AMASYA
Sadi Binay
Nevzat Şener
BİNGÖL
Ali üelâlettin Topala
M. Emin Gün doğdu
ANKARA
BİTLİS
Orhan Alp
Cevdet Geboloğlu
Kemal Bağcıoğlu
BOLU
Ali Rıza Çetiner
Ş. Nihat Bayramoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Halil İbrahim Cop
Orhan Eren
Kemal Demir
Recai Ergüder
Hasan Özcan
BURDUR
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
1. Hakkı Boyacıoğlu
Hasan Türkay
Fethi Çelikbaş
Mustafa Kemal Yılmaz
Faik Kırbaşlı
BURSA
ANTALYA
Nilüfer Gürsoy
Hasan Akçalıoğlu
Cemal Külâhlı
thsan Ataöv
Barlas
Küntay
Hasan Fehmi Boztepe
Kasım önadım
Ahmet Torgay
Mustafa Tayyar
ARTVİN
Mehmet Turgut
Sabit Osman Avcı

edenler]
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
Nurettin Ok
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
EDlRNH
Ahmet Bilgin
llhami Ertem
Nazmi özoğul
Türkân Seçkin
ELAZIĞ
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Nafiz Giray
Sadık Perinç'ek
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustaf aoğlu
Cevat önder

— 1 ( )9 —

Nihat Pasinli
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Hayri Başar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
GÎRESUN
Kudret Bosuter
Nizamettin Erkmen
1. Etem Kılıçoğlu *
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HA/TAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
Ali İhsan Babım
Süleyman Demire!
İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç

M. Meclisi
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMIR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem
İhsan Gürsar
Settar İksel
Nihad Kürşad
Şinasi Osma
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzün?
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanh
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün

B : 34

Arif Hikmet Güner
Orhan Türkkan
KOCAELÎ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
Hasan Dinçeı
M. Ziyaeddin İzerdem
Mehmet Necati Kalaycı
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Ali Mesut Erez
Mehmet Ersoy
1. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Nahit Yenişeh'rlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
MUĞLA
İzzet Oktay
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç

31 . 1 . 1968
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NEVŞEHİR
İbrahim Boz
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Oğuzrtemir Tüzün
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
Şerafettin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
Tl yas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Orhan Kabibay
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol

llyas Demir
Kemal Nebioğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
İrfan Solmazer
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasrzoplu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
YOZGAT
îsmai! Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşat Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Suıngun

[Reddeden]
MALATYA
Mehmet Del ikaya
[Oya
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gül ek
Kemal Sambrahimoğlu
İbrahim Tekin (B.)

katûmıyanlar]

Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
Ali Turanlı
AFYON KARAH1SAR
Mustafa Akalın
Murat öner

Muzaffer özdağ
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
Kâzım Ulusoy
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ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (î.)
Ahmet Dallı
I. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas

M. Meclisi
îlyas Seçkin
Hasan Tez (î.)
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Refet Eker
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Adnan Akın
Enver Güreli
Fennî Islimyeli
Süreyya Koç
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
İsmail Sel çuk Çakıroğlu
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURSA
Sadrettin Çanga
tb r dhim öktem
ö. Doğan öztürkmen
Bahri Yazıp

B : 34

Muzaffer Karan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Metin Cizreli
Hasan Değer
Recai îskenderoğlu
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Nutfeittin Ardıçoğlu
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Kanaca
Adnan Şenyurt (I.)
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüg
Hüseyin Incieğlu
Kâmil Ocak (B.)
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
' GİRESUN
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali İhsan Çelikkan

ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Mehmet Ali Arsan

HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan

ÇORUM
Hilmi İncesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil

İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
İsmail Çatal.oğlu
C. Sadık Kutlay

31 . 1 . 1968
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İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Birgü
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Telkin Erer
Orhan Erkanlı
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Ilhami Sancar
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Ahmet Tahtakılıç
İZMİR
Şevket Ad al an
Mehmet Ali Aytaç
Şeref Bakşık
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğiu
KARS
Turgut Göle
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yelıtekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Osman Zeki Oktay
Âdil Toközlü
I. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
Süleyman Onan
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Nihat Erim
KONYA
Lütfi Akdoğan
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Bahri Dağdaş (B.)
İhsan Kabadayı
İsmet Kapısız
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih özfakih
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmug
Kemal Kaçar
MALATYA
Hüseyin Doğan
İsmet İnönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten
Şevket Raşit Hatipoğlu
Mustafa Ok
önol Sakar
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Enver Kaplan
Hacı Ahmet özsoy
Vefik Pirinçcioğlu
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç (I.)
MUttLA
Adnan Akarca
Seyfi Sadi Pencap
İlhan Tekinalp
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Yaşar Arıbaş
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkân
Ferda Güley

M. Meclisi
Arif Hikmet Onat
RİZE
Mazhar Basa
SAKARYA
Ekrem Alican
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
Bahattin Uzunoğlu
SİİRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ongan

B : 34
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Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa

TEKİRDAĞ
Orhan öztrak

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Niyazı Ozgiıç

TOKAT
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Saraç

SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal

TRABZON

Tevfik Koraltan

Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Hamdi Orhon
Osman Turan
Ömer Usta

Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya

TUNCELİ
Hasan Ünlü

[Açık

üyelik]
1
1
1
1
1

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa
Yekûn

»

•

»

«
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URFA
Mahmut Çetin
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Muslih Görentaış (1 Ü.)
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmlı
Celâl Sungur (1, Ü.)
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu

M. Meclisi

B : 34

31 . 1 . 1968

O :2

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına
verilen oyların sonucu
(Kabul edildi.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

: 450
: 227
: 226
:
1
: 0

Oya katılmıy anlar : 218
Açık üyelikler :
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHlSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşji
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçaboğlu
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
|

Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat Özarda •
Kemal Ziya Öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan
Ahmet ihsan Kırımlı
Mesut Ozansü
Mcvlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Bin ay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil ibrahim Cop
Kemal Demir
Hasan Özcan
BURDUR
I. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Kasım önadım

5

edenler]
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
Nurettin Ok
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
EDİRNE
Ahmet Bilgin
Ilhaımi Ertem
Nazmi Özoğul
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Nafiz Giray
Sadık Periııçek
ERZURUM
Turhan Bilgin
; Nihat Diler
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Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat Önder
Nihat Pasiııli
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Hayrı Başar
Scyfi Öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
GİRESUN
Kudret Bosuter
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem KıLıçoğlu
Ali Köy m en
GÜMÜŞANE
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
.
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
Celâl Kılıç.
İSTANBUL
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan

M. Meclisi
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâg
Orhan Seyfi Orhon
Osman Özer
Kaya Özdemir
î. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMlR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem
Ihs>an Gürsan
Settar İksel
Nihal Kürşad
Şinasi Osma
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç

B : 34

Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkanl
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu

31 . 1 . 1968
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MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
Ali Baran Numanoğlıı
NÎĞDE
Oğuzdemir Tüzün
Haydar Öza%)
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy

KONYA
Selçuk Ay tan
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddin îzcrdem
Mehmet Necati Kalaycı
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy

RİZE
Erol Yılmaz Akçal
ismail Sarıgöz
Cevat Yalçın

KÜTAHYA
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
ismail Hakkı Yıldırım

SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Şerafettin Paker

MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
Hamit Fendoğlu

• SAMSUN
Melâhat Gedik
tlyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
KASTAMONU
Muammer
Dirik
A. Muzaffer Akdoğanlı
Mithat
Dülge
Ahmet Şevket Bohça
Nahit Yenişehirlioğlu
Sabri Keskin
MARAŞ
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Veysi Kadıoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
MUĞLA
Feyyaz Koksal
izzet Oktay
Vedat Âli Özkan
Turan Şahin

SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Orhan Kabibay
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Pallaoğlu

[Reddeden]
MALATYA
Mehmet Delikaya
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TEKİRDAĞ
Halil Başol
tlyas Demir
Kemıal Nebioğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
irfan Solmazer
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Halil Balkıs
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tânrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 34
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[Oya haiil
BİLECİK
ADANA
İsmail
Selçuk Çakıroğiu
Mahmut Bozdoğan
BİNGÖL
Ali Bozdoğanoğlu
Cemal Yavuz
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
BİTLİS
Ali Karcı
Zarife Koçak
BOLU
Kemal Sarıibrahimoğln
Ahmet
Çakmak
İbrahim Tekin (B.)
Hami Tezkan
Bekir Tünay
BURSA
ADIYAMAN
Sadrettin Çanga
Nazım Bayıllıoğlu
.İbrahim öktem
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR Ö. Doğan Öztürkmen
Bahri Yazır
Mustafa Akalın
ÇANAKKALE
Murat öner
Cihad Baban
Muzaffer Özdağ
Şefik İnan
AĞRI
ÇANKIRI
Nevzat Güngör
Dursun
Akçaoğlu
Kasım Küfrevi
Mehmet Ali Arsan
AMASYA
ÇORUM
Ahmet Demiray
Hilmi İncesulu
Kâzım Ulusoy
Hasan Lâtif Sarıyüce
ANKARA
Nejdet Yücer
İsmail Rüştü Aksal
DENİZLİ
Hüseyin Balan
Fuat Avcı
Osman Bölükbaşı (1.)
1. Sıtkı Hatipoğkı
Mehmet Salih Baydil
Rıza Kuas
Muzaffer Karan
llyas Seçkin
Hüdai Ora]
Hasan Tez (1.)
Atıf Şohoğlu
H. Turgut Toker (B.)
DİYARBAKIR
Alparslan Türkeş
Yusuf Azizoğlu
Ahmet Üstün
Metin Cizreli
Hasan Değer
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
Recai tskenderoğlu
(Yüzbaşı)
Feyzi Kalfagil
Rafet Eker
ELÂZIĞ
Osman Zeki Yüksel
Nurettin Ardıçoğlu
ARTVİN
ERZİNCAN
Turgut Altunkaya
Âdil Sağıroğlu
AYDIN
ERZURUM
Mustafa Şükrü Koç
Gıyasettin Karaca
M. Kemal Yılmaz
Adnan Şenyurt (1.)
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
Enver Güreli
Şevket Asbuzoğlu
Fennî Islimyeli
Ertuğrul Gazi Sakarya
Süreyya Koç
GAZİANTEP
Cihat Turgut
Ali İhsan Göğüs

Hüseyin İncioğlu ı
Kâmil Ocak (B. )
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yıllmaz
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali ihsan Çelikkan
HAKKÂRİ
Alı Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
İsmail Çataloğlu
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Orhan Eyüboğlu
Â. Coşkun Kırca
İl hami Sancar
Selim Sarper
Fnad Sirmen
Ahmet Tahtakıhç
IZMlR
Şevket Adalan
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
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Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Osman Zeki Oktay
Âdil Toközlü
1. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
Süleyman Onan
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Nihat Erim
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
ihsan Kabadayı
İsmet Kapısız
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih Özfakih
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuş
Kemal Kaçar
MALATYA
Hüseyin Doğan
Şaban Erik
İsmet inönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten

M. Meclisi
Şevket Basit Hatipoğiu
Mustafa Ok
Önol Sakar
MARAŞ
Kcımalî Baya zıt
Enver Kaplan
Hacı Ahmet Özsoy
Vefik Pirinçcioğlıı
Hüseyin Yaycıoğhı
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneşjtan
Nazmi Oğuz
Fuat Ulue (1)
MUĞLA
Adnan Akarca
Seyfi Sadi Pencap
ilhan Tekin alp
MUŞ
Nermin Neftçi
Kândl Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğ»hı

B : 34

31 . 1 . 1968

NİĞDE
Mehmet AJtmsoy
Yasar Arıbaş
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Eeridun Cemal Erkin
Ferda Gül ey
Ari E Hikmet Onat
RİZE
Mazhar Basa

O : 2

Adil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Niyazi Özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Tcvfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

SAKARYA
Ekrem Aliican
Muslihiddin Gürer
Hayrettin Uysal

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
TOKAT
Yaşar Aka!
Cevdet Aykan
Kâıııraıı I*]vl iyaoğlu
M. Şükrü Çavdaroğiu
Namık Kemal Tüllezoğhı
Osman Saraç
SİİRT
TRABZON
Abdülhalim Araş
Alım et Cebi
Misbah Ongan
Ekrem Dikmen
Hüseyin Hüsnü Oran
[Açık

üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa

1
1
1
1
1

Yekûn

5

\>&<\
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Hamdı Orhon
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Musli'h Görentaş (1. Ü.)
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadırdı
Celâl Sungur (I. Ü.)
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kınkoğlu

M. Meclisi
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Millet Meclisi îdare Âmirleri îzzet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen
oyların sonucu
(Çoğunluk yok.)
Üyo sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:
:

Açık üyelikler :
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Ahımet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Ataiay
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHlSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşji
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna

450
177
169
8
0
268
5

edenler]

Reşat Özarda
BALIKESİR
Ahmet İhsan Kırımlı
Mesut Ozansü
Mehmet Zeki Yücetürk
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Halil İbrahim Cop
Kemal Deımir
Hasan Özcan
BURDUR
I. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çclikbaş
Faik Kırbaşlı

Remzi Şenel
EDTRNH
Nazmı Özoğul
Türkân Seçkin
'ELÂZIĞ
Ömer Eken
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
ismail Hakkı Yıldırım

BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
Nurettin Ok

ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Hayri Başar
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
GİRESUN
Kudret Bosuter
Nizamettin Erkmen
KASTAMONU
İbrahim Etem Kıhçoğlu A. Muzaffer Akdoğanlı
Ali Köymen
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
GÜMÜŞANE

ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Zafer Nihat Özel

Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
117 —

İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Sadettin Bilgiç
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Osman Özer
Kaya Özdemir
1. Hakkı Tekincl
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
İZMİR
İhsan Gürsan
Settar İksel
Nihad Kurşad
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâli Nuri Koç

KAYSERİ
.Mehmet Ateşoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan

M. Meclisi
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güııer
Mehmet Orhan Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
M. Ziyaeddin İzerdem
Mckki Keskin
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Mesut Erez
ismail Hakkı Yıldırım
MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
MUŞ
Kemal Aytaç

B : 34

NEVŞEHİR
İbrahim Boz
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Oğuzdemir Tüzün
Haydar Özal'p
ORDU
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
ismail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Şerafettin Paker
SAMSUN
Mclâhata Gedik
İl yas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Osman Şahinoğlu

31 . 1 . 1968

O : 2

Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Orhan Kabibay
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palıaoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
llyas Demir
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Solâhattin Güven
Ahmet Şener
Aid Rıza Uzuncr

TUNCELİ
Konan Aral
URFA
Halil Balkıs
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kin yas Kartal
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
EDİRNE
Ahmet Bilgin

İZMlR
Cemal Hakkı Selek
KONYA
Yunus Koçak

MALATYA
Mehmet Del ikaya
MUĞLA
Turan Şahin

TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
TOKAT
İrfan Solmazer

[Oya katıl mıy anlar]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım GKilek
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
İbrahim Tekin (B.)
Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayı Ilı oğlu
Ali Turanlı
AFYON KARAMSAR
Mustafa Akalın
Murat Öner
Muzaffer Özdağ
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi

AMASYA
Ahmet Demir ay
Kâzını Ulusoy
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman fRolükbaşı (İ.)
Ahıme't Dallı
I. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
İlyas Seçkin
Hasan Tez (I.)
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel

ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Yüksel Menderes
Nfahit Menteşe
Kemal Ziya üztürk
İsmet Sezgin
M, Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan (B,)
fin ver Güreli
Fennî Isliımyeli
Süreyya Koç
Cihat Turgut
Mcvlüt Yılmaz
BİLECİK
Şadı Binay
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ismail Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURSA
Sadrettin Çanga
Barlas Küntay
ibrahim Oktanı
Ö. Doğan Öztürkmen
Mustafa Tayyar
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan

M. Meclisi
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Mehmet Ali ArsaJi
ÇORUM
Hilmi incesulu
Hasan Lâtif Sanyüce
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil
Muzaffer Karan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Metin Cizrelâ
Hasan Değer
Recai Iskenderoğlu
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
ilhamı Ertem (B.)
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Samet Gül doğan
Kemal Satır
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
Cevat Önder
Adnan Şenyurt (I.)
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HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
irfan Aksu
Tahsin Arguu
İÇEL
Kemal Ataman
İsmail Çataloğlu
C Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Birgit
Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
ilhamı Sancar
Selim Sarper
Fııad Sirmcn
Ahmet Tahtakılıç,
Mehmet Yardımcı

ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin IncioğJu
İZMİR
Kâmil Ocak (B.)
Şevket Adalan
Süleyman Ünlü
Şükrü Akkan
Hüseyin Yılmaz
Mehmet Ali Aytaş
GİRESUN
Şeref Bakşık
Ali Cüceoğlu
Muzaffer Döşemeci
M. Kemal Çilesiz
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
GÜMÜŞANE
Arif Ertıınga
Necati Aka gün
Hüsamettin Gümüşpala
Ali İhsan Çelikkan
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Şinasi Osma
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Sevinç Düşünsel
Turgut Göle
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Osman Zeki Oktay
Adil Toközlü
t. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
Süleyman Onan
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Nihat Erim
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
İhsan Kabadayı
Mehmet Necati Kalaycı
ismet Kapısız
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuş
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Hüseyin Doğan
Şaban Erik
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Hamit Fendoğlu
İsmet inönü
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğİti ;
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Muammer Erten
Mustafa Ok
Önol Sakar
Nahit Yeniş^hirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
Hacı Ahmet öısoy
Vefik Pirinçcioğhı
Hüseyin Yağcıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Günejtan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç (t.)
MUĞLA
Adnan Akarca
İzzet Oktay (I. Ü.)
Seyfi Sadi Pencap
ilhan Tekinalp
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Yaşar Arıbaş
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Hamdi Mağden

M- Meclisi
Arif Hikmet Onat
Kemal Şensoy
RİZE
Mazhar Başa
SAKARYA
Ekrem Alican
Muslihiddin Gürer
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Namık Kemal Tültezoğlu]
SÎÎRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran

Sİ . 1 . 1968
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TOKAT
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Saraç
TRABZON
Ahmet Çcbi
Ekrem Dikmen
Haindi Orhon
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü

Adil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Niyazi Özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Aralan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay

URFA
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu

TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
[Âçtk

üytlikUrJ

Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa
Yekûn

1
1
1
1
1
5

M. Fah/rj Uğ>asızoğlu
VAN
Muslih Görentaş (1. O.):?
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmh
Celâl Sungur
Ne§et Tanrıdağ
ZONGULDAK
TsJât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Epevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu:

Mîllet Meclisi
GÜNDEMİ
34 NCÜ BÎRLEŞÎM
31 . 1 . 1968 Çarşamba
Saat : 15.00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — 'Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesizin, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen
tetkik ve tesMt etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek,
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23)
2. — istanbul Milletvekilli Coşkun Kırca
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halik
kütlelerinin
sağlığını tehdideden hile ve ihmallere kesin olarak son vermek
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/24)
3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Es en
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25)
4. — Aydın Milletvekili Reşat özıarda'mın,
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/26)
6. — Kayseri Milletvekili Türkan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26)

'6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere . Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme
açılmasına dair önergesi. (8/27)
7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27)
8.- — Konya Milletvekili Nazif (Kurucu'nun,
mulhalefete mensup belediye başkanları ile köy
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit 'edilmesi
için Anayasanın '88 nci maddesi 'gereğince Meclis
Araştırması "yapılnraısma dair >öncrıgösi (10/28)
9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Türkiye'nin 'ekonomik kalkınımıasında büyük
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinim
ulusa! çııkarLarımıza en uygun şekilde ne su
retle değeırlendirıilmeısi için Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair ömergıesi. (10/29)
10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn,
Pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile
köylünün soyulmasının nedenlerini yıerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için (gereken tedbirleri araştırmak
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
Meclis araştrıması yapılmasına dair önergesi
(10/30)
11. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün 'olabileceğini
araştrımak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 'ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/3CL)
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Karayolları O en el Müdürlüğü 1967
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet
Meclisi .1/462, Cumhuriyet Senatosu 1/8G1)
(S. Sayısı : 482) [Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1968]

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388)
6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429)

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon bar ;ı kanlıkları. tezkereleri (Millet Meclisi
1/463, Cumhuriyet Senatosu : 1/862) (S. Sayısı :
483) |Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1968]

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/430)
8. — Konya Millet vekili Nazif Kurucu'nun
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
banından sözlü sorusu (6/431)

X 3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri izzet Ok
tay Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair' Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476) [Dağıtma tarihi :
19 . 1 . 1968]
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri
Başpiskopos Yakovas'm Şuibat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğliî'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333)
3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunıer'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335)
4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354)

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434)
10. — Konya Milletvekilli Nazilf Kurucu'nun,
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436)
11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438)
12. —• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/443)
13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi- bankaları
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret
ve İmar ve İskân baikanlarıdan sözlü sorusu
(6/449)
14. — Tokat Milletvekili Petlhi Alacalı'nın,
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyaeağma dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465)
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15. — İstan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında,
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
(6/477)
16. — Malatya Milletvekili Şaban Erildin,
Anlkara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde,
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin
oturduğuna dair Çalışma
Bakanından sözlü
sorusu (6/489)
17. — Aıfyon Milletvekili Mustafa Akalın'in,
Afyon - Şuhııt yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sıözlü sorusu (6/491)
18. — 'Burdur Milletvekili Fethi Çel ikbal'
in, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından
gözlü sorusu. (6/504)
19. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suistinıal olup olmadığına dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/512)
20. — (Konya (Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına"" dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514)
21. — Konya Milletvekili Nazif İKurucu'nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/515)
22. — Erzurum Milletvekili Adnan Şeııyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün
Erzurum'a nakil sebübine dair İçişleri ve Millî
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516)
23 .— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzııner'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu. (6/519)
24. — Yozıgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıikaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528)
25. — Yozgat 'Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftc-

köy sakinlerinin iskânına dair îmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu. (6/529)
26. — :MJu.« Milletvekili Kemal Aytac'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531)
27. — Aydın Milletvekili Kesat üzarda'nm,
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitini Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532)
28. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533)
29. — Ki nida reli -Milletvekili Tlalsım Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535)
30. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj insansı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/537)
31. —• Aydım Milletvekili Nafh.it Menteşe'nin,
Aydın ili hudutlan içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu
(6/539)
32. — Konya. (Milletvekili Naızif Kunucu'nun,
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540)
3;3. — Konya Milletvekili Naızif Kunucu'nun,
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/541)
34. —• Konya Milletvekili Naızif Kunucu'nun,
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542)
35. -— Konya (Milletvekili Naızif Kunucu'nun,
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543)
3i6. — Traıbaon 'Milletvekili Ali Kıza Uzuner'in, Orman Genel Müdüliiğü teşkilâtında ça
lışanların tcrfilcrine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544)
37. — Tekirdağ Milletvekili (Kemal Nebioğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole
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dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545)
38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546)
39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549)
40. — İs'tanlbul iMillctıvclkili Reşit Ülker'in,
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551)
41. — Mardin Milletvekili Naıznıi Oğuz'un,
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/552)
42. _ 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558)
43. — âjsitaınibul Milletvekili Reşit Ülker'in,
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564)
44. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'™ n,
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566)
45. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeccğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570)
46. — Kırıkla reli Milletvekili Hasarı Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575)
47. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576)
48. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/577)

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu. (6/578)
50. — Aydın Milletvekili Reşat Uzarda'nm,
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi
Başkanından sözlü sorusu (6/579)
51. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Balkanından sözlü so
rusu. (6/580)
52. — Muş ıMilletj vekili Kemal
Aytaç'm
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Komiscrliğince bâzı şahısların evlerinin aranması,
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581)
53. — Tralbz'oın Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim
Balkanından sözlü sorusu. (6/582)
54. — Trdbzıon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583)
55. — İzmir- Milletvelk.ili Arif Ertunga'nm,
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585)
56. — (Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret.
Tarım, İmar ve İsikân bakanlarından sözlü so
rusu. (G/586)
57. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir
plân olup olmadığına dair Başbakandan, sözlü
sorusu. (6/587)
58. •—• Adama Milletvekili Ma'hmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Peke ilçesine bağlı köylerin
yol ve içmosuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588)
59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'ın,
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun buaiine kadar normal bir işletmeye açı İm ayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589)
60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo-
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lunun inşasına dair Bayındırlık Balkanından söz
lü sorusu. (6/590)
61. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve
yük ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591)
62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başjbakan
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu. (6/593)
63. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hatay ili köylerinden bâzıla
rının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594)
64. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595)
65. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm,
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596)
66. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaFın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/597)
67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598)
68. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599)
69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/600)
70. — (Samsam Milletvekili Yaşar Akal'ım,
Harşit Hidro - Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601)
71. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm,
İtalya'dan geri çevrilen zeytinyağlarma dair

Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602)
72. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604)
73. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605)
74. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit'de ihtiyacı kaşılıyacak spor sahasının ne
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606)
75. —• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırlan içinde yeni
bir araba vapurunun hizmete konup konmıyacağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)
76. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608)
77. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
tzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609)
78. — IBursa Milletvekili ıSadrettin Ça/nga'nm, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 19651966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610)
79. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/611)
80. —• (Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ım,
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma
Bakanından sözlü sorusu (6/612)
81. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebeioğlu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/613)
82. — İstanbul Milletvekili Coşkum Kırca'nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614)
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83. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615)
84. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Parafinli zeytinyağların sebebolduğu olaylara
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616)
85. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm,
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/617)
86. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619)
87. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620)
88. — Siaıkarya Milletvekili Haynatitıin Uysal'm, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621)
89. — Konya Milletvekili Nazif Kurucunun,
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Keınboş suyu üzerinde bir baraj inşaasının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/622)
90. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın İlgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623)
91. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın İlgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/624)
92. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625)
93. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Ilgın ilçesi, ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/626)
94. —• Konya Milletvekili Nazif Kuruou'nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması

için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu. (6/627)
95. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'in, Trabzıon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem
dâhilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628)
96. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ııı, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/630)
97. — Ankara Milletvekili İ. Sıtkı Hatipoğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/631)
98. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım
Bakanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632)
99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/633)
100. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634)
101. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alınan
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635)
102. — Niğde Milletvekili Rulhıi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636)
103. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/637)
104. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638)
105. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639)
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106. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy I lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu. (6/651)
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli
118. —• Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
lü sorusu (6/640)
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî
107. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652)
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye
119. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm,
Bakanından sözlü sorusu (6/641)
Samsun
Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür
108. —• Manisa Milletvekili Sami Binieioğlu'tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653)
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
120. — Tokat Milletvekili Osıman Saraç'm,
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642)
109. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, I Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
sözlü sorusu. (6/654)
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643)
121. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
110. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
I Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin
su. (6/655)
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
122. — Tokat Milletvekili. Osman Saraç'm,
su (6/644)
I tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay
111. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
dizel lokomotiflerin Erzurum Kars hattı ara
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656)
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
123. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
nından sözlü sorusu (6/645)
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı
112. — İstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be I hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657)
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri,
124. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646)
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin
113. —• Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658)
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından
125. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
sözlü sorusu (6/647)
Kuzey
(İran) karayolunun ne zaman trafiğe
114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
açılacağına
dair, Bayındırlık Bakanından söz
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine
lü sorusu. (6/659)
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
126. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
rusu (6/648)
Er'baa
ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde
115. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
şamfıstığı
ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
düşünülmediğine
dair, Tarım Bakanından söz
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade
lü sorusu. (6/660)
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
127. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
(6/649)
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair
116. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif SarıEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan
sorusu. (6/661)
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı
128. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim
Erzurum'un
Karayazı ilçesinin yollarına dair
Bakanından sözlü sorusu. (6/650)
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662)
117. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
129. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
tılan 'klorlu artık suların tesirinden, su üri'm- | Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo-

lu güzergâhına dair Bayındırlık
sözlü sorusu. (6/663)

Bakanından

130. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasankale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664)
131. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665)
132. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili
yapılan arazilerim topraksız çiftçi ailelerine
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666)
133. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş
olduğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667)
134. —• Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in,
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve
Bor - Zengen yolu kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/668)
135. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669)
136. — Kırklareli
Milletvekili
Hasan
Tahsin Uzun'un, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu (6/670)
137. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdodoğam'm, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair
Tarım "Bakanından sözlü sorusu (6/671)
138. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın bâzı ilçe ve
bucaklarına
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672)
139. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/673)
140. —• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve kop

rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/674)
141. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/675)
142. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676)
143. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın,
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677)
144. —• Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/678)
145. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
Ilatipoğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/679)
146. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan
;!'ğ<v yerlerin yakıt ihtiyacına dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/680)
147. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve
açılan kredilere dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu. (6/681)
148. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, Fransa'daki işçilerimizin hak ve menfatlerinin korunmasına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/682)
il 49. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Baba
eski, Pmarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükü
met Konağı ihtiyacına dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/683)
150. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/684)
151. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'nm, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını yayımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu.
(6/685)
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152. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki
ilkokullardan nakil ve tâyin yönünden sıra dışı
tutulanlara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu. (6/686)
153. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğlan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/687)
154. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un,
lâğvedilen vakıf memurlukları ile ihdas edilen
müdürlüklere dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu (6/688)
155. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk
Çakıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen istanbul - Es
kişehir yolu için yapılan istimlâklere ve Eskişe
hir - Bursa yolunun kısaltılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/689)
156. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk
Çakıroğlu'nun, istihsal edilen şeker miktarına
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/690)
157. — E d i m e Milletvekili Türkân 'Seçkin'in,
çocuk felcine dair Sağlık ve Sosyal Yardımı Ba
kanından sözlü sorusu (6/691)
158. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün.
Sinop ilindeki Kız Teknik ve Akşam Sanat
Okuluna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/692)
159. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğueak köyünde çıkmakta 'bulunan dâvâlı Pı
nar içime suyuna dair Köy İşleri Bakanından
öözlü ısıorusu. (6/693)
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160. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve
Coğrafya Fakültesi ile Istanibul Edehiyat Fa
kültesinden ımezun olanlara iş teminine ve Fen
fakültelerinde de gece öğretimi yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/694)
161. — Kars Milletvekili Muzaffer Şâmiloğlu'nun, Kars ili merkez ve ilçelerinin Hükümet
konağı, halıcılık müessesesi, yol, adalet sarayı,
baraj, deri ve iplik fabrikası ihtiyacı ile kok kö
mürü tahsisatının artırılıp artırılmıyacağına dair
Maliye, Sanayi, Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlıklarından sözlü sorusu (6/695)
162. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un,
Mardin ilinde, İkinci Beş Yıllık Plânda, iktisadi
durumda ferahlık yaratacak Tbir sınai yatırım
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/696)
163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce'nin, Mmneapolis - Mo'line Türk Traktör
Fabrikasından çıkarılan işçilere dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/697)
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