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Sekseninci Birleşim 

13 • 5 . 1963 Pazartesi 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 608:610 
2. — Gelen kağıtlar 610:613 
3. — Yoklama 613 
4. — Başkanlık Divanının genel kuru

la sunuşları 613 
1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'in, memleketimizi ilgilendiren son 
olaylar hakkında açıklaması „ 613 :617 

2. — Genelkurmay Başkanlığının, Mil
let Meclisi üyelerinin, Millet Meclisi Baş
kanlığının da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Kurban Bayramlarını tebrik eden karşı
lıklı telgrafla rı 617 

3. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil
ginin, komisyon çalışmalarının Genel 
Kurul çalışmalarına dâhil olup olmadığı 
hakkındaki sözlü sorusunun geriverilme-
sine dair önergesi (6/586, 4/204) 617:618 

»' 
4 — Edirne Milletvekili îlhami Er

tem ve Konya Milletvekili ihsan Kabada
yının, Edirne Milletvekili îlhami Ertem 
ile Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
arkadaşlarının, emniyet teşkilâtı mensup
ları yardımlaşma kurumu kanun teklifle^ 

Sjıyfa 
rinin havale edilmiş olduğu Maliye, Ti
caret, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir j 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/408,2/415,4/205) -- J518' 

5. — Âmme hükmi şahısları veya mü- i 
esseseleri taraf ından fiilen âmme hizmet
lerinin tajısis edilmiş gayrimenkuller hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
f ıkra eklenmesine dair kanun tasarısının j 
geriverilmesi hakkında Babakanl ık tezke
resi (1/286, 3/563) 618 

. 6. — Vazife ile yu r t dışına gidecek olan \ 
Dışişleri Bakanı Fer idun Cemal Erkin ' in, \ 
dönüşüne kada r kendisine, Devlet Bakanı : 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'nun, vekillik edeceğine dair Cumhur- ! 
başkanlığı tezkeresi . (3/564) 618 

7. — Vazife ile yur t dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete 'nin, dönüşüne 
kada r kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, vekillik 
edeceğine dai r Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/565) 618 



Sayfa 
5. — Görüşülen iğler 619 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/393) 
(S. Sayısı : 153) 619:650,669:672 

2. — Ordu Milletvekili Ferda GKiley'-
in, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/302) (S, Sa
yısı : 357) 650:653 

6. — Sorular ve cevaplar 653 
A) Yazılı sorular ve cevapları 653 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-

da'nın, Rize'nin Pazar ilçesi Maliye Vez
nedarının Kalkandere ilçesine nakledil
mesi sebebine dair yazılı soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı ce
vabı. (7/276) 653:654 

2. — Malatya Milletvekili Ahmet Fı
rat'ın, sulama ücret tarifesinde yapılan 
adaletsiz tatbikatın düzeltilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'-
in yazılı cevabı (7/279) •" 654 

Sayfa 
3. — izmir Milletvekili Arif Ertun-

ga'nm, 1962 yılı Eylül ayından itibaren 
yağ mevzuunım nasıl mütalâa edildiğine 
ve margarincilerin ihtiyacına cevap veril
miş olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin ya
zılı cevabı (7/258) 654:657 

4. — Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın, Konya'nın Yunak ilçesi Malmüdü
rü hakkında bir ihbar ve şikâyette bulu
nulup bulunulmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'
in yazılı cevabı (7/289") 658:663 

5. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, Silâhtarağa Elektrik Fabrikasın
dan sabotaj ve sair suçlarla görevlerinden 
uzaklaştırılarak mahkemeye verilenlerden 
mahkûm olanlarla beraet edenlere dair 
yazılı soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın yazılı cevabı 
(7/269 663:665 

6. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'ın, Esir Milletler Haftasının 
memleketimizde de ilânının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önerge
si ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in yazılı cevabı (7/272) 666:668 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millî Savunma Bakanı tlhami Sancaıy son 
günlerde umumi efkârı meşgul eden beyanname 
dağıtılması, tevkifler, , Kayseri olayları ile 
NATO'nun savunma gücünü kuvvetlendirmek 
için çeşitli çalışmalar hakkında' gündem dışı 
demeçte bulundu. 

istanbul Milletvekili Oğuz Oran, Kıbrıs ko
nusu üzerinde geniş malûmat verdi. 

Konya Milletvekili Faruk Sükan, siyasi ve 
askerî müzakerelerde muhalefet partisinin de 
fikrinin alınması hususundaki demecine Başba
kan ismet inönü cevap verdi. 

/Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Baş
kanlık tezkeresindeki sürelerle, izin verilmesi 
kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 
Dilekçe Karma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Erzurum Milletvekilliğinden çekilmiş bulu
nan Cevat önder'in, yasama' dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resinin Başbakanlığa 'geri gönderilmesine dair 
Anayasa* ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon Başkanlığı tezkereci 
okundu, geriverilmesi kabul olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve da
ha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi 
'borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
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' Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet 'Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu okundu. 
Cumhuriyet Senatosunun metni Millet Meclisin
ce benimsenmediğinden Karma Komisyona ha
valesi kabul edildi, 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinle
ri hakkında kanun tasarısı, 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 70 
arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 
2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât kanun-

. lariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244, 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İngiliz 
Kemal namı ile mâruf Nizamettin'e vatani hiz
met tertibinden; aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi kabul olundu. 

8 Ağustos. 1949 tarihli "Türkiye - Avusturya 
ödeme Andlaşnıasının feshi hakkındaki 25-27 
Eylül 1961 tarihli notaların onaylanmasının uy-
gUn bulunduğuna dair kanun tasarısı ile, 

12 . 9 .1945 tarihli «Türkiye Cumhuriyetiyle 
İsviçre Konfederasyonu arasında Ticari müba
delelere ve tediyelerin tanzimine mütaallik 
Anlaşma» nın feshi hakkındaki 8 Ağustos 1962 
tarihli notaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı istek üzerine Ana
yasa Komisyonuna verildi. 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 
47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanfcn 
tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi, 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 
45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarımı, 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı kabul 
olundu. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 7258 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 8 ar
kadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Alicanog-
lu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve 
özlük haklarının tanınmasına dair ve Bolu Mil
letvekili Kâmil inal ve 15 arkadaşının, 3238 sa
yılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkındaki kamı». 
teklifleri, 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi, kaldırılması .ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı il* 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun bâ?ı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ$ı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ilgiji 
Bakanlar salonda hazır bulunmadıklarından gö
rüşülmeleri gelecek Birleşime bırakıldı. 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile, 

Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması, 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına işti
rak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani 
hizmet tertibinedn aylık bağlanması, 

§ehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın kı
zı Had duç Dağıstanlı'ya vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması, 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması, 

Haliloğlu Sadık Hançebay^a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarıları kabul olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı kabul edildikten sonra 
13 Mayıs 1963 Pazartesi günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
MekU Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 
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SOfeüLAk 

Sözlü sofu 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların, tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Tanm Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/596) 

Yazth sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Millî Koalisyon kurulması hususunda ne dü-

Tasanlar 
1. — 6095 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi

nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı. (1/448) 
(Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Beden .Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/449) (Plân Karma Komisyonuna) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/450) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı (1/451) (İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

. Teklifler 
5. — Aydın milletvekilleri M. Şükrü Koç 

ve Nedim Müren'in, Erkek Teknik Yüksek 
öğretmen Okulu kuruluş kanunu teklifi 
(2/487) (Millî Eiğtim ve Plân komisyonlarına) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 
4. arkadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve 
teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sa
yılı Kanunun 3 noü maddesinin tadiline ve 
mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/488) (Ticaret ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Ge

nel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesimhe-
sâbına ait uyiguniuk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/566) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

I şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/291) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Suriye, Irak ve Mısır'ın kurduğu Federasyon 
Devletiyle münasebetlerimizin düzeltilmesi ve 
takviyesi için ne düşünüldüğüne ve Mısır'la 
aramızdaki deniz seferilerinin durulmuına dair 
soru önergesi, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/292) 

8. —- Devlet.'Üretme Çiftlkleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesirihesabma ait 
uygunluk bil dirim inin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/567) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

9. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıt
lı Aihmetüğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1331 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey (ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 161 sayısında kayıtlı Şevketoğlu, Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/508) (Adalet Komisyo
nuna) 

10. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı AÜı-
metoğlu Hatice'den doğma 10 .1 .1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un öılünı ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/5ı69) (Adalet Komisyonuna) 

Ll. — Manisa Milletvekili Neriman Ağa-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/570) 
(Anayasa, ve A'daiet Komisyonlarından mürek
kep Karma, Komisyona) 

Raporlar 
12. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in 

köylü ve. çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarımın 
taksitlend'irilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 
arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Bankasına olan bâzı borçlarının taksitdendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici oKmisyon 
raporu (2/300, 2/311) (Gündeme) (& Sayısı: 
38 e 1 nei ek) 

13. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve 
Plân komisyonları raporları (1/180) (Günde
me) (S. Sayısı: 157) 

14. — Adana Milletvekili Kemal. Sarılbra-
himpğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayı
lı Kairarın Umumi Heyette görüşülmesinle dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/67, O. Senatosu 4/8) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 168) 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 159) 

,16. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe oKmisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4 /61; C. Senatosu 4/11) (Gün
deme) (S. Sayısı. 160) 

17. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
iaşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/349) (Gündeme) (S. Sayısı: 
161) 

18. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/361) (Gündeme) (ıS. Sayısı : 
162) 

19. — Türkiye ile tran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(Gündeme) (iS. Sayısı: 163) 

20. — Televizyon fiLimleri vasıtasiyle prog
ramlanın mübadelesine daftr Avrupa Andlaşma

smın onaylanmasının uygun bulunduğu Jıafe-
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları. (1/319) (Günde
me) (S. Sayısı : 164) 

21. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları. (1/236) (Gündeme) (S. Sayısı : 165) 

22. — Kastamonu Millet vekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu tstanbul 
üyesi Bifat öatünkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
.memurlar ıaylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler efe
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanuft teklifleri
nin reddine dair Millet Meclisince 'kabul olunan 
Plân Komisyonu raporu ile C. Senatosunca ka
bul edilen metin ve M. Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/201, 2/223) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 283 e 1 nei ek) 

23. — Kastamonu Milletvekili Osman Zekâ 
Oktay ile ıSaıbri Keskin'in yasama dokunulmaz-
lıkla-ranın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu (3/455) 
(Gündeme) S. Sayısı : 166) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/400) (Gündeme) (S. Sayısı -
167) 

25. — Aydın Milletvekili Besjat özarela'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa* ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karana {Komis
yon raporu (3/413) (Gündeme) (S. Sayısı : 

, 168) 
26. — Samsun Milletvekili Osman Şahmoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
j ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
! Komisyon raporu (3/41-5) (Gündeme) (&. Sa-
| yısı : 169) 
ı 27. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
i iıı ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan/ın ya

sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/418) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 170) 

28. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/419) (G-ürideme) (S. da
yısı : 171) 

29. — Balıkesir Milletvekili' Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
Ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/421) ('Gündeme) (S. Sa
yısı : 172) 

30. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/422) (Gündeme) 
(S. Sayısı - :173) 

31. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/435) (Gündeme) (S. Sa-' 
yısı : 174) 

32. — Denizli Milletvekili ismail Hakla Er-
tan 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/436) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 175) 

33. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma komis
yon raporu (3/442) (ıGündeme) (S. Sayısı : 

. 176) 
34. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-

ıbi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 177) 

35. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve.Ada
let komisyonlarından mürekkep .Karma Ko

misyon raporu (3/449) (Gündeme) (S. Sayısı : 
178) 

36. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/463) (Gündeme) (S. Sayısı : 
179) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Âtaöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, İzmir Millet
vekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaplan'm, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/464) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 180) 

38. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/465) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 181) 

39. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/466) (Gündeme) (S. Sayısı : 182) 

40. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/479) (Gündeme) (S. Sayısı : 183) 

41. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/490) (Gündeme) (S. Sayısı : 
184) 

42. —Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491), (Gündeme) (S. Sayısı : 185) 

43. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/500) (Gündeme) (S. Sayısı : 
186) 
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44. — Samsun ' Milletvekili Kâmraıı Evli-

yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/501) (Gündeme) (S. 
Sayısı i 187) 

45. —Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karnia Komisyon 
raporu (3/508) (Gündeme) (S. Sayısı i 188) 

46. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/509) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 189) " 
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47. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 

Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep JKarmtt 
Komisyon raporu (3/520) (Gündeme) (S. Saya
sı : 190) 

48. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kê  
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldi-
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ani-
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/521) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 19İ) 

49. —> Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakküi-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/342) (Gündeme) (S. Sayısı : 192) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvelrili Nurettin Ok 
KATİPLER : RızaPolat (Ağrı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Saym üyeler, hoş gelidinlz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır. 

Tatil dönüşü saym üyelerin memleketimiz ye 
milletimiz için hayırlı kararlar alması dileği l̂e 
müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin'-
in, memleketimizi ilgilendiren son olaylar hakkın
da açıklaması ~ 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, Sayın Dış
işleri Bakanımız, Saym Saki Zorlu, Sayın Zoy-
yat Kocamemi ve Sayın Talât Oğuz arkadaşları
mız gündem dışı söz istemiş bulunmaktadırlar. 
Dolu olan gündemimiz içerisinde, takdir buyu
rursunuz ki, bütün arkadaşların dileklerinin is'a-
fına imkân bulunmamaktadır. Bu yönden, Yük

sek Meclise bilgi verilmesi bakımından sadece Sa
yın, Dışişleri Bakanına gündem dışı söz veriyo
rum. Diğer arkadaşlarım kusura bakmasınlar, 
daha sonraki ve gündemin fazla dolgun olmadı
ğı bir zamanda söz isterler. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 
Geride bıraktığımız Nisan ayı, malûmunuz 

veçhile memleketimizin içinde vâki çeşitli temas-
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lar ve dışarda katıldığımız toplantılar bakımın
dan önemli siyasi faaliyetlere sahne olmuşlar. 
Tarih sırası itibariyle, Japon İmparatorunun kar
deşi Altes Prens Mikasa ile refikalarının memle
ketimize yaptıkları resmî ziyaret, Başkan Ken-
nedy'nin özel Temsilcisi Büyükelçi Livihgston 
Merchant în Başkanlığındaki Heyetle vukubulan 
temaslarımız, memleketimize refikasiyk gelen 
A. B. D. Dışişleri Bakam Sayın Dean Rusk ile 
ingiltere Dışişleri Bakanı Sayın Lord Home'un 
ziyaretleri, Amerika Birleşik Devletleri (îenel 
Kurmay Başkanı ve Amerikan Askerî Yardım Di
rektörü Orgeneral Maxwell Taylor'un Ankara'-
daki görüşmeleri ve nihayet Karaçi'dc toplanan 
CENTO Bakanlar Konseyi içtimai bu faaliyetle
rin başhcalarmı teşkil etmiştir. 

Birbirini takibetmiş olan bu kesif temaslar ve 
akabinde derhal CENTO toplantısına katılmış 
olmaklığım dolayısiyle Yüksek Heyetiniz huzu
runda daha evvel izahat vermek fırsatını bula
mamıştım. NATO'nun bir hafta sonra Ottowa'da 
cereyan edecek olan senelik mutat ikinci toplan
tısı için gereken hazırlıkları yaptığımız şu gün
lerde, muhterem arkadaşlarıma, mâruzâtta bulu
nabilmek fırsatını elde ettiğimden dolayı bahti
yarım. 

Evvelemirde, şunu memnuniyetle arz edeyim 
ki, Karaçi toplantısı sebebiyle vâki gaybubetim-es-
nasmda Sayın Başbakan tarafından verilmiş olan 
izahatta belirtilmiş olduğu veçhile, bütün bu te
maslar ye görüşmeler memleketimizin hür dünya 
içerisinde, ittifaklarımız dâhilinda işgal etmekte 
olduğu kıymetli mevkiin ve dostluğuna atfedilen 
ehemmiyetin bir kere daha tezahürüne vesile teş
kil etmiştir. 

Altes Prens Mikasa'nm ziyaretleri yeni bir 
kuvvet kazanmış olduğunda şüphe bulunmayan 
Türk - Japon dostluk münasebetlerinin bundan 
böyle çeşitli alanlarda devamlı gelişmeler kaydet
mesi tabiîdir. Ticaret ve ekonomi alanında şimdi
den ümit verici temasların başladığını ifade ede
bilirim. 

Büyükelçi Merchant ile vâki temaslara gelin
ce, müsaadenizle, evvelâ Nassau tebliğine kısa bir 
atıf yaparak izahatla bulunmak isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere, geçeri yılın Ara
lık ayında Bahama Adalarında buluşan Başkan 
Keıınedy .ilo Başbakan Mac Millan'ın görüşmeleri 
sonunda neşrettikleri Nassau Tebliğinde iki tip 
nükleer kuvvetin kurulması mevznubahsedil-
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mekte idi. Tebliğin 6 nel maddesinde kurulması 
derpiş edilen bu müttefik memleketlerin mevcut 
kuvvetlerinden tahsisler yapmak suretiyle mey
dana getirilecek olan «Müttefiklerarası Nükleer 
Kuvvet» üzerindeki çajışma ve hazırlıklar bir hay
li ilerlemiştir. Bu defa Ottawa'da ki, Nazırlar 
Konseyi Toplantısında müzakere edilecek olan bu 
kuvvetle ilgili hususların bir karara bağlanması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Tebliğin 8 nci maddesinde kurulması derpiş 
olunan ve «Çok Taraflı Nükleer Kuvvet» diye 
isimlendirilen kuvvet ise, en mütekâmil tipteki Po-
lâris füzelerinden meydana getirilecek çok mü
essir bir kuvvet olacaktır ki, Büyükelçi Merc
hant ve Heyetinin Ankara'yı ziyareti ileride ku
rulacak olan bu kuvvetin siyasi, malî, teknik 
veçheleri ile ilgilidir. 

Mart ayının birinci yarısında, Roma, Brüksel, 
Bonn ve Londra'yı, Nisan ayının ikinci yarısın
da da La Haye, Ankara ve Atina'yı ziyaret eden 
Büyükelçi Merchant'in bu ziyaretlerinin maksa
dı, iki taraflı müzakere değil, fakat kurulacak 
kuvvet hakkında Amerika'nın görüşlerini izah 
ve alâka duyan memleketlerin de tepkileri
ni öğrenmek idi. 

Büyükelçi Merchant muhtelif merkezlerde 
yapmış olduğu temaslar sonucundan memnuniyet 
duyduğunu ifade etmiştir. 

Dışişlerinde ve askerî yetkililerce Merchant 
Heyeti ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin, esas 
itibariyle, böyle bir kuvvetin kurulmasına karşı 
alâka, dııymakta'olduğu belirtilmiştir. Filhakika, 
bu görüşümüz, NATO İttifakına yeni ve müessir 
bir savunma gücü kazandıracak ve ittifak içeri
sinde tesanüdü kuvvetlendirecek olan teşebbüsler 
karşısındaki devamlı tutumumuzun tabiî bir sonu
cudur. Malî bakımdan iştirak konusunda, hali ha
zır durumumuz ve iktisadi kalkınma çabamız mu
vacehesinde, mahdudolan imkânlarımız kendisine 
etraflı bir şekilde izah edilmiş ve görüşümüz, mu
hatabımız tarafından anlayışla karşılanmıştır. 

Biraz evvel belirtmbiş olduğum gibi Büyük
elçi Merchantfin ziyafeti istikşaf i mahiyette idi. 

i -Nihai durum, Büyükelçinin, scyahatleıi netice-
| sinde İmzırlıyacağı raporu, Başkan Kennedy'e 
' takdim etmesinden, ve konunun NATO İttifakı 
j içerisinde tezekküründen sonra belli olacaktır. Bu 

sebeple vaktinizi bugün için, henüz kesin bir ma
hiyet almamış olan teknik teferruatın tafsili su
retiyle işgal etmek istemiyorum. 
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Nisan ayının 27 vo 23 nei günlerinde, Anka

ra'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanının Dean Jiusk ile cereyan eden 
görüşmeler'son derece samimî, faydalı ve.yapıcı 
olmuştur. Bıı gülüşmeler esnasında umumi dün
ya meselelerine temas olunarak, bilhassa. Orta -
Doğu bölgesindeki, son siyasi hâdiseler üzerinde 
durulmuş, müşterek savunma konularımız ele alın
mış, ve bu arada Türkiye'nin 'ekonomik meselele
ri hakkında Nazıra geniş bilgi verilmiştir. 

iktisadi meselelerde, »Konsorsiyum, Kalkın
ma Plânımız ve krom ihracatımız gibi konular 
üzerinde özellikle durulmuştur. Sayın 'Başbaka
nımızın, Yüksek Meclis huzurunda daha evvel 
ifade buyurdukları veçhile, Amerika Dışişleri 
Bakanı, iktisadi kalkınmamıza çok yakın ilgi 
duyduklarını, ellerinden (gelen yardımları yap
mak hususunda Amerikan Hükümetinin karar
lı olduğunu açık ve samimî bir surette teyidet-
miştir. 

Memleketimiz için büyük efhemmiyeti olan, 
ve beş yıllık plânımızda da yeri bulunan, krom 
ihracatı meyzuunun, Bakanlığımızı alâkadar 
eden cephesi ile ciddî surette meşgul olmakta
yız. 

Türkiye'nin en büyük krom alıcısı olan 
Birleşik Amerika ile bu konuda devamlı temas 
halindeyiz. Birkaç gün evvel Ankara'da Mr. 
Dean Busk ile krom mevzuunu gayet etraflı 
bir şekilde görüştük. Kendisi noktai nazarımı
zı ve müşküllerimizi takdir ederek, Amerika'ya 
dönüşünde, konu üzerinde tekrar incelemeler
de bulunacağını ifade eyledi. 

Amerika ile halihazır temaslarımız daha zi
yade mevcut stoklarımızın tasfiyesi çareleriyle 
ilgili olup, kısa vadeli tedbirlere taallûk et
mektedir. Ancak, yüksek malûmları olduğu 
üzere, krom mevzuu kısa vadeli tedbirlerden 
gayrı, uzun vadeli tedbirlere de ihtiyaç göste
ren geniş bir konudur. Bu bakımdan, Bakanlı
ğımız, diğer ilgili bakanlıklarla birlikte uzun 
vadeli tedbirler üzerinde de ehemmiyetle dur
maktadır. Bu tedbirlerin başında, Bakanlığımı
zı alâkadar edeni, konuyu milletlerarası bir fo
ruma götürmektir. Bu cümleden olarak, son 
Karaçi CENTO Bakanlar toplantısında, krom 
üzerindeki görüşlerimizi, problemleri bize ben^ 
ziyen Iran ve Pakistan ile birlikte, Konseye 
açıkladık. Halen, bu mevzuda müessir olacağı
nı düşündüğümüz diğer milletlerarası teşekkül-
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lerde, krom konusunun tezekkürünü mümkün 
kılacak gerekli hazırlıkları, iligili bakanlıklar- ' 
la birlikte tamamlamaya çalışmaktayız. ; 

NATO Bakanlar Konseyi toplantısını taki
ben, Vaşington'a giderek, Amerikan ricali ile 
yapacağım temaslarda, bittabi, krom konusunu : 

da tekrar konuşacağız. 
ingiltere Birleşik Kırallığı Dışişleri Bakanı 

Lord Home ile yapılan çok samimî ve yapıcı 
•görüşmelerde de, iki memleketi ve bölgemizi 
ilgilendiren hususlar üzerinde durulmuş, ayrıca: 
NATO tesanüdünün takviyesi konusu da ele i 
alınmıştır. Bu meyanda, Mr. Dean Rusk ile ol
duğu gibi, Lord Home ile de, önümüzdeki Ot-
tawa toplantısının en önemli konusunu teşkil 
edecek olan nükleer savunma gücü hakkında, 
istişareler yapılmıştır. 

Her iki Bakanla yaptığımız görüşmelerde, 
Kıbrıs'taki üzüntü ve hattâ endişe verici geliş^ 
meler, tarafımızdan kendilerine etraflı bir şe
kilde izah edilmiş, Anayasanın ve anlaşmaların 
ihlâlinden ortaya çıkabilecek vahîm neticeler; 
anlatılmıştır. Şurasını memnuniyetle beyan et* 
m ek isterim ki, dost ve müttefik devlet adam
ları, Adadaki halihazır anlaşmazlıkların, Ana
yasa Ve anlaşmalara riayet suretiyle halledilen 
bileceği 'hususundaki görüşümüzü, tamamiyle 
paylaşmaktadırlar. 

Orgeneral Maxwell Taylor, askerî yardım 
konusunda, ilgili hükümet üyeleri, ve yüksek 
rütbeli subaylarımız ile görüşmüş, ve memleke
timizin askerî ihtiyaçlarını yakından inceleyip 
izahat almak fırsatını bulmuştur. 

Yine Nisan ayı içerisinde General Mark 
Bradley, Amiral L. McDonald ve Eugene ZUQ-
kert gibi Amerikalı kumandan ve askerî şahsi
yetlerin ziyaretlerine gelince, bu ziyaretler müt
tefik askerî makamları arasında, devamlı şekil
de yapılması mûtad temaslar cümlesinden olup, 
ayrıca her hangi bir siyasi mâna taşımamakta
dır. Ziyaretçi kumandanlar askerî konularda,, 
Türk meslekdaşları ile, .gerekli görüşmelerde 
bulunmuşlardır. 

30'Nisan - 1 Mayıs 1963 tarihlerinde, Kara-
şi'de yapılan OENTO toplantısında, mûtadol-
duğu üzere, dost ve mütefik devletler sifatiy-
lc, dünyayı ve bölgemizi ilgilendiren başlıca 
meseleleri ye CENTO'nun kaydettiği gelişme
leri gözden geçirdik. 
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OENTO'ya bağlı askerî, iktisadi ve diğer 

komitelerin faaliyet raporları müzakere ve tas-
vibedildi. 

ÖENTO'nun kuruluşundan bu yana geçmiş 
olan sekiz yıl zarfında OENTO müşterek pro
jeleri meyanında vücuda getirilen eserlerin, 
önemi, tesbit edildi. Bu vesile ile, projelerden 
memleketimizin, geniş ölçüde fayda görmüş ol
duğunu ve göreceğini belirtmek isterim. Fil
hakika CENTO tarafından hazırlanan müşte
rek projeye müsteniden, ingiltere'nin yardımiy-
le Trabzon Limanında kurulan modern tesisler 
işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

Türkiye'yi îran'a bağlıyacak modern kara
yolunun da bu yıl sonundan evvel trafiğe açıl
ması beklenmektedir. 

Türkiye ile îran arasındaki demiryolu irti
batı çalışmalarının, son kısmı da tahakkuk saf
ihasına girmek üzeredir. Ayrıca, üç bölge mem
leketi arasında en seri, ve en emin, muhabereyi 
sağlıyacak tesislerin bir kısmı tamamlanmış 
olup, mütebakisinin 1963 Nisanına kadar ik
maline çalışılmaktadır. 

Keşmir meselesinin, Hindistan ve Pakistan 
için, karşılıklı olarak, memnuniyet verici ve şe
refli bir hal şekline raptedilmesi maksadiyle, 
taraflar arasında, bir süredir yapılmakta olan 
görüşmelerin bir sonuç vermemesinden duydu
ğu üzüntü ve inkisarı, dostumuz ve müttefiki
miz Pakistan CENTO toplantısında izah eyle
miştir. 

Hür dünyanın Asya kıtasındaki iki Önemli 
rüknü arasında, devamlı iyi münasebetlerin ku
rulabilmesi, her şeyden evvel, Keşmir meselesi
nin balline bağlı görülmektedir. Bizim bu hu
susta geçen aylar içerisinde yapmış olduğumuz 
iyi niyetli arabuluculuk gayertleri yüksek ma
lûmunuzdur. îki memleket arasında, Keşmir 
konusunda şerefli bir anlaşmaya varılarak, As
ya'nın bu bölgesinde, hür dünya tarafından ha
raretle arzulanan durumun tahakkuk etmesi en 
samimî temennimizdir. 

CENTO hakkındaki sözlerimi bitirirken, Ka-
raşi toplantısı münasebetiyle gerek Pakistan 
ricalinin ve gerek Pakistan Milletinin, şahsım
da Türkiye'ye ve Türk Milletine karşı göster
miş oldukları sıcak dostluk, alâka ve hüsnüka-
bulü burada şükranla yâdetmekten hususi bir 
zevk duymaktayım. 
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OENTO toplantısında dönüş yolu üzerinde, 

Beyrut'daki kısa tevak'kufumdan istifade ede
rek, dost Lübnan'ın başta Cumhurbaşkanı ol
mak üzere mümtaz devlet adamlariyle kısa da 
olsa temas fırsatını buldum. Akden'izin doğu 
kıyılarında başlıbaşma çalışma, huzur ve istik
rar unsuru olan bu cazip memleketi ziyaretten 
ve orada yaptığım istifadeli temaslardan duy
duğum memnuniyeti huzurunuzda arz. etmek 
benim için zevkli bir vazife olmaktadır. 

• Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle, şim
di de Kıbrıs'ta belediyeler ihtilâfının son du
rumu hakkında mâruzâtta bulunayım. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Anayasanın 5 
şehirde Türk ve Rumlar için ayrı belediyeler 
kurulmasını âmir hükümlerine rağmen, Kıbrıs 
Bakanlar Kurulunca, ayrı belediyelerin birleş
tirilmesini istihdaf eden bir karar alınması, iki 
cemaat arasında, büyük bir gerginlik yaratmış 
ve Kıbrıs Türkleri, haklarını aramak üzere 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmişlerdi. 

Bakanlar Kurulunun ayrı belediyelerin bir
leştirilmesini istihdaf eden kararma karşı, Türk 
Cemaati tarafından açılmış olan 3 dâva hak
kında Anayasa Mahkemesi 25 Nisan tarihinde 
kararını vermiş bulunmaktadır. 

Bu 3 dâvadan ikisi, usul bakımından redde
dilmiş vo Mahkeme, dâvaları açan Lefkoşa 
Türk Belediye Meclisi üyeleri ile Temsilciler 
Meclisinin 15 Türk mebusunu, Anayasanın 139 
ncu maddesinin dâva açmaya yetkili gördüğü 
«organ» veya «makam» telâkki etmemiştir. 

Türk Cemaat Meclisi tarafından belediyele
rin birleştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kuru
lu karan aleyhine açılmış olan dâvada ise, Mah
keme, Türklerin müracaa'tini hem usul, hem de 
esas bakımından haklı görmüş ve bu suretle, 

a) Bakanlar Kurulu kararının bâtıl oldu
ğuna; ve 

b) ©akanlar Kurulunun, böyle bir karar 
almaya yetkisi bulunmadığına; 

Karar vermiştir. 
Bu karar, başlangıçtan beri savunduğumuz 

görüşün ne derece doğru ve dürüst olduğunun 
en açık delilidir. 

Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı da, Türk 
belediyeleri hakkında Türk Cemaat Meclisince 
Ocak 1963 başında kabul olunan kanun aley
hinde Anayasa Mahkemesinde bir dâva açmı$* 
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tır. Mahkeme, bu dâvada, Cemaat Meclisleri
nin Belediye Kanunu çıkarmaya yetkileri ol
madığına hükmetmiştir. 

Bu durumda Türk ve Rum cemaatleri tem- , 
silcileri arasında, belediyeler uyuşmazlığına bir 
hal sureti bulmak amaciyle, Nisan ayı sonların
da, tekrar müzakerelere başlanmıştır. 

Müzakerelerde, Rum.tarafı, Anayasa hüküm
lerini, ve Anayasa Mahkemesi tarafından veril
miş kararları, hiç nazarı itibara almadan, yine, 
belediyelerin birleştirilmesi hakkındaki eski 
görüşlerinde ısrar etmiş ve Türkler tarafından 
Anayasa çerçevesinde yapılan bütün teklifleri, 
incelemeye dahi lüzum görmeden, reddetmiştir. 

(Bu suretle, asıl Belediyeler Kanununun ha
zırlanmasına intizaren, geçici olarak uygulana
cak bir hal şekli üzer-inde dahi anlaşmaya varı
lamamıştır. 

Bunun üzerine Kıbrıs Bakanlar Kurulu, 
Rum Bakanların haiz olduğjı çoğunluğa daya
narak, bâzı belediye hizmetlerinin, Hükümete 
devredilmesi gayesini güden, yeni bir karar 
kabul etmiştir. Bu hareket tarzı, geçen Ocak 
ayı başlarında, Kıbrıslı Rumların başvurdukları 
taktiğin "bir tekrarıdır. Halbuki, malûm olduğu 
üzere, Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Bakanlar 
Kurulunun, Ocak ayı başında almış olduğu 
mümasil bir kararı iptal etmişti. Buna rağmen, 
Kıhrıslı Rumların, aynı taktikte ısrar etmeleri, 
"belediyeler uyuşmazlığını, başlangıç noktasına, ^ 
geri getirmekten başka bir mâna ifade etme
mektedir. 

Anayasa ile teminat altına alınmış hakları
nı, aramak, ve bu kabil «oldu bittilere» karşı 
koymak üzere, Kıbrıs Türk Cemaatinin, bütün 
kanuni yollara başvuracakları şüphesizdir. 

Hükümetimizin bu konudaki -görüşü ve tu
tumu, malûm, ve yeni bir açıklamaya lüzum 
hissettirmiyecek şekilde, sarihtir. 

Hukuka riayetin, ahde vefa prensibine ve 
uluslararası ahlâka hürmetin tam bir ifadesi 
olan, bu ıgörüş ve tutumdan, zerre kadar inhi
raf gösterilmiyeceğini Yüksek Huzurunuzda, 
teyidederim. 

Sözlerime son vermezden evvel Türk - Yu
nan münasebetlerine kısaca temas etmek isti
yorum. Geçen hafta içinde Yunan Parlâmento
sunda cereyan eden dış politika görüşmeleri sı
rasında, Yunanistan Devlet adamlarının, geçici 
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temevvüçler ne olursa olsun, esas bakımındah 
ve uzun vadeli olarak, Türk - Yunan dostluğju. 
ve iş birliği hakkındaki müspet ifadelerini 
memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi bakımmdajn 
Türk Hükümeti, iki «memleket arasında dostlujk 
ve iş birliğinin yüksek müşterek menfaatler 
icabı olduğu inancını hiçbir zaman muhafaza 
eylemekten fariğ olmamıştır. 

Ottawa'daki NATO Konseyi içtimaını müte
akip, tekrar Yüksek Heyetinize maruzatta bu
lunabilmekten bahtiyarlık duyacağımı beyin 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Genelkurmay Başkanlığının, Millet Mec
lisi üyelerinin, Millet Meclisi Başkanlığının da 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kurban Bayramları
nı tebrik eden karşılıklı telgrafları. \ 

BAŞKAN — Bâzı sunuşlar var,.onları okutu
yorum. 

Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Millet Meclisimizin muhterem üyelerinin 

Kurban Bayramını Türk Silâhlı Kuvvetleri adı
na tebrik eder, saygılarımı sunarım. 

1 Korgeneral Genelkurmay! 
Başkanı Y. 

Memduh Tağmaç 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilen cevabı okutuyorum : 

Sayın Korgeneral Memduh Tağmaç. 
Genelkurmay II nci Başkanı 

Millet Meclisi üyeleri adına zatıâlinizin ve 
şahsınızda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kurban 
Bayramını tebrik eder, teşekkürlerimle saygıla
rımı sunarım. 

Millet. Meclisi Başkana 
Fuad Sirmen 

(Alkışlar) 

3. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
komisoyn çalışmalarının Genel Kurul çalışrnala-
rına dâhil olup olmadığı hakkındaki sözlü soru
sunun geriverilmesine dair önergesi. (6/586, 
4/204) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksçk Başkanlığa 
Komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalış-
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malarına dahil olup olmadığına dair vermiş ol
duğum soru önergemi geri alıyorum. Gereken 
işlemin yapılmasını rica ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Sözlü* sorunun geriverilmesine 
dair Sayın Bilgin tarafından verilmiş olan öner
geyi okutmuş bulunuyoruz. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiş ve teklif gerive-rilmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 
Konya Milletvekili îhsan Kabadayının, Edirne 
Milletvekili llhami Ertem ile Konya Milletvekili 
îhsan Kahadayı ve arkadaşlarının, emniyet teş
kilâtı mensupları yardımlaşma kurumu kanun 
tekliflerinin havale edilmiş-olduğu Maliye, Tica
ret, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (2/408, 2/415, 4/205) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaş

ma Kurumu kanun» teklifimizin ehemmiyetine 
binaen Maliye, Ticaret, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer kişiden mürekkep 
geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Edirne Konya 
. llhami Ertem İhsan Kabadayı 

BAŞKAN" — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamadı. Bir
çok arkadaşlar çekinser kaldılar. O bakımdan 
anlaşılamadı. Sayın Ertem ve arkadaşlarının 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Geçici bir 
komisyon kurulacaktır. 

5. — Âmme hükmi şahısları veya müesseseleri 
tarafından fiilen âmme hizmetlerinin tahsis edil
miş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısının gerivcrilmesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (1/236, 3/563) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 9 . 1962 tarihli ve 71.1847/2957 sayılı 
yazımızla sunulmuş bulunan «Âmme hükmi şa
hısları veya müesseseleri tarafından fiilen âmme 

I* hizmetlerine tahsis edilmiş gayrimenkuller hak-
I kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ek-
[ lenmesine dair kanun tasarısı» nın geriverilme-

sini rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve tasarı 
geriverilmiştir. 

6". — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun, vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/564) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar 
• kendisine, Devlet Bakanı ve Başba-kan Yardım

cısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine muvafık görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in, vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/565) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

| Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar kendisi-
: ne, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ha-
! san Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek-
j lifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede-
j rim. 

Cumhurbaşkanı 
! Cemal Gürse! 

BAŞKAN — Bilgilerinize srjıv.lv -. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Ay dm Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık "tezkeresi ve Anayasa.ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/393) (S. Sayısı : 153) (1) 

BAŞKAN — Divanın Genel Kurula sunuş
larından sonra, daha önce alınmış olan bir ka
rar' gereğince, teklif ve taşanların görüşülme
sine geçiyoruz. 

Yalnız" bu arada bir önerge gelmiştir. Onu 
okutuyoranı : 

'Millet ıMeclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin, içtüzük gereğince ıbi'r defa görü

şülecek işler sütununun 13 ncü sırasındaki «Ay
dın Milletvekili Reşat özarda'nın •dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezke
resi ve Karma Komisyon raporunun bugün gö
rüşülecek işlerin birinci maddesi olarak görü
şülmesi için iç Tüzüğün 78 inci maddesi gere
ğince gerekli kararın alınmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş 'bulunuyo
ruz... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) —Komisyon 
adına söz istiyorum. '' 

BAŞKAN — Komisyon adına söz veremem. 
Usul hak-kında konuşmak istemeniz söz veriırim. 
Komisyonu ilgilendiren 'bir husus yok... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, aynı zamanda bahis mevzuu Kar
ma Komisyonun sözcüsü olarak usul hakkında 
konuşuyorum. - • . 

Yasama dokunulmazlıklarının 'kaldırılması 
ile ilgili (tezkerelerin gündemin düğer maddele
rinden önce görüşülmesine dair dünyanın hiç
bir parlâmentosunda hiç bir teamül mevcut de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gibi konulaı\ 
gündemde sırası mevcut olduğu zamıan, nıormıal 
sıraya göre yürütülmek suretiyle görüşülmek 
iktiza eder. Aksi halde yüce Parlâmentonun 'bu 

(1) 153 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 

noktadaki tasarruflarında şu veya bu tesir al
tılıda kalabileceğine dair. şüpheler yayılabilir. 
Bu itibarla bu takririn reddini talep ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Akkan. 
Arkadaşlar, İçtüzüğün 78 nci maddesine gjö-

re, bu teklifte bulunulduğu için lehte ve aleyhte 
usul meselesi ittihaz ederek söz vermiş bulan
maktayım. • 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem 
milletvekilleri, Dâhili Nizamnamenin 78 nci 
maddesi sarihtir. Ruzname bu maddeye göre beş 
sütun tahtında Başkanlık Divanınca tanzim edi
lir. Ancak bu maddenin Mr fıkrasına göre de 
Millet Meclisi bu bapta bir karar almak yetki
sini haizdir. Binaenaleyh önergemiz bu madde
nin bu fıkrası hükmüne tevfikan verilmiş ve bu 
sebeple de İçtüzüğe uygun 'bulunmaktadır. 

Sayın Kırca'nın şallısı adına söz alarak, 
encümen sözcüsü sıfatını da katmak suretiyle 
bu kürsüden, «dünyanın hiç bir tarafında teşriî 
masuniyetin, kaldırılması hususu öncelikle 
ve gündem değişikliği ile görüşülemez» iddiacı, 
defi, sadece kavli mücerretinde kalmaktadjtr. 
Biz, bu Yüksek Meclisin, buna benzer bir mese
lede, bir sözlü sorunun, sütunundaki 32 nci 
maddeden 1 nci maddeye . alınmak suretiyle gö
rüşüldüğünü Yüksek Meclise hatırlatmak iste
riz. Bu sözlü soru, Erzurum Milletvekili Sayın 
Ertuğrul Akça'nındı ve iki arkadaşımızın ver
diği önerge ile gündem değişikliği yoluyla bi-

- rinci maddeye alınmak suretiyle görüşülmüş jve 
karara bağlanmıştır. Binaenaleyh, Meclis em
sal kararları ve teamülleriyle, yine bir teamül 
kararına bağlı bulunduğuna nazaran önerge
miz kanunidir, nizamidir. 

Binaenaleyh, Yüksek Meclisten; bu önerge
nin ka'bulü hususunda oy kullanmasını istirham 
ederim. Hepinizi ıhürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca, 
Usul meselesi telâkki ederek iki lehte, İki 

aleyhte söz verebilirim. Şahsı adına, Sayın 
Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Şükrü Akkan'm verdiği 
misal külliyen bâtıldır. Kendisi bir sözlü so
ruyla ilgili olarak misal ileri sürüyorlar ı ya-
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sama dokunulmazlığı alanında. Kendilerinin 
şundan da haberdar olmaları lâzımgel'ir ki, o 
gün 'Ertuğrul Akça'nııı sorusuna Başbakan, İç
tüzüğün kendisine verdiği yetki gereğince, ki 
o yetki, zamanından evvel dahi sözlü sorulara 
cevap verebilme yetkisidir, bu yetki gereğince 
diğer sözlü sorulardan evvel görüşülmüştür. 
Şükrü Akkan arkadaşımızdan bir sualim daha 
var. Bugün gündemde sadece Reşat özarda ar
kadaşımızın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ile ilgili rapor değil; üç diğer "milletvekili 
arkadaşımız hakkında da raporlar mevcuttur. 

Şu halde, niçin kendileri acaba aynı meal
de takrirleri bu. konuda da vermemiştir? Bu 
itibarla, maksat aşikârdır, maksat aşikârdır. 
Yüce Meclis her halu kârda, şu veya bu istika
mette, lehte veya aleyhte bir yasama dokunul
mazlığı konusu da, gündemdeki normal zama
nı gelmeden, hiçbir zaman her hangi bir ırajio-
ru görüşmemiştir. Dünyada bunun bir misali
ni vermenin fevkalâde zor okluğu kanaatinde
yim. Yarın, Anayasa Mahkemesi önünde ya
pılacak itirazlara meydan vermemek için Yüce 
Meclisin bu takriri reddetmesini rica ederim. 

BAŞKAN—Buyurun Sayın Akkan. ' 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, hâdise Sayın Kırca'nm izah ettiği gibi 
değildir. Sayın Ertuğrul Akça'nııı önergesini, 
iki milletvekili arkada'Şimızın verdiği önerge, 
•'52 nci maddeden 1. nci maddeye getirmiştir. 

Diğer defe gelince; milletvekilleri, lüzumlu 
gördükleri her hangi bir maddenin değişikli: 

ğini ve öne .alınmasını talebetmek hakkını haiz
dirler. Bunlara benzer diğer birkaç maddenin 
bulunması, hepsinin birden teklifini icabetti r-
miyeeeği gibi, milletvekilini, teklif sahibi mil
letvekilini de asla bağlıyamaz. Kaldı ki, diğer 
milletvekili arkadaşlarımızın teşriî .masuniyet
lerinin kaldırılmaması hakkında raporlar var
dır. Bu milletvekili arkadaşımızın ise, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Karma 
Komisyon raporu bulunmaktadır. Bunu getir
mekten maksat ve gayemiz, bir milletvekili 
arkadaşımızın, on aydan beri kendisi hakkında 
yapılan bir iftira neticesinde çektiği ıstırabı 
biz de şahsan duyduğumuz içindir. Bunun dı
şında bir alt düşüncemiz yoktur. Yüksek Mec
lis elbette ki kararına hâkimdir. Binaenaleyh 
teklif oylandıktan sonra, belki reddedilecektir, 

bunu da hürmetle karşılarım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; İçtüzü
ğün 89 ncıı maddesi uyarınca meseleyi; bir usul 
meselesi ittihaz ettik. Ve iki mebusa lehte ve 
aleyhte »Öz verdik. Şimdi Önergeyi tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
dündenim, İçtüzük gereğince bir defa gö

rüşülecek işler sütununun 13 ncü sırasındaki' 
«Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın dokunul
mazlığının kaldırılmasına" dair Başbakanlık tez
keresi ve Karma Komisyon raporu» nun bugün 
görüşülecek işlerin birinci maddesi olarak gö
rüşülmesi için İçtüzüğün 78 nci maddesi gere
ğince gerekli kararın alınmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... lütfen ba
riz* olarak işaretlerinizi verin... 

Lütfen ayağa kalkın... (Kabul edenler evve
lâ ayağa kalksın sesleri) Kabul etmiyenİeri sa
yalım'. Çünkü kabul edenleri saydık. Kabul 
edenler üzerinde filki sayın kâtip arkadaşımız 
ittâfak ettiler. Kabul etmiyenler hususunda iki
sinin beyanlarında bir ihtilâf gördüğüm için 
ayağa kaldırarak oylama^ yapacağız. Kabul et
miyenler lütfen ayağa kalksınlar efendim, 

Kalbul etmiyenler 130 olarak tesbit edilmiş
tir. Bunda ilki kâtip arkadaşımız (ittifak etti. 

ŞÜLindi, kabul edenler lütfen ayağa kalksın... 
lütfen sıralarınızdan ayrılmayınız. Saymakta 
güçlük çekiliyor... 

130 oya ımulkabil .140 oyla önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Sayın Adalet 
Balkanı da buradalar. 

Raporu okutuyorum. 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku

rulu Karma Komisyon raporu okundu.) 
(Erzurum Milletvekili Nihat Dilar'in, mu

halefet şerhi okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; konunun 
Mecliste (görüşülmesi sırasında müzakerenin 
şekli hakkında bir takrir var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakere olunan raporun, lehinde, aleyhin
de ve halkkımda münavebe İle konuşulmasını . 
arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Sabri Kılıç 

BAŞKAN — İçtüzük madde 85. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmay enler..). Kabul edilmiştir. 
Ş'itodi,söz istemiş bulunan arkadaşlariımızıa 

lehte, aleylhte ve hakkında olmak üz'ere isimleri
ni okuyorum. 

Sayın Nevzat Şener, aleyhte. 
Sayın Tahsin Türlkay, aleyhte. 
Sayın Ahmet* Oğuz, üzerinde. 
Sayın Recai îskenderoğlu, lehinde. 
Sayın Turhan Bilgin, aleyhte. 
Sayın Sa'drettin Çanga, lehte. 
-Buyuran saym Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Saym Baş- ' 
kan; muhterem arkadaşlar, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın doku
nulmazlığının kaldırılması ile ilgili Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müteşeklkil Karma 
Komisyon Kararı milletvekilliği dokunulmazlığı 
müessesesine indirilen bir darbedir. 

Dokunulmazlık müessesesi mutlaık mânada, 
milletvekilini tertiplerden, muhayyel' suçlardan 
masun kılmalk ve onun vazifesini ifada serbest
çe, hiçbir tesir altında kalmadan hareket 'etme
sini temin etmek gayesiyle kurulmuştur. Doku
nulmazlığın parlönanter fonksiyonun bütün 

efaline teşmil edilmesi lâzımdır. Hissi ve siyasi 
düşünceler bu müesseseyi hiçbir zaman zede-
lememelidir. (Soldan alkışlar.) 

Anayasanın 79 ucu maddesi bu görüş ve dü
şüncenin ışığı altında prensip ve kararlar vaz'-
etmiş, milletvekilinin Meclis içinde düşünce ve 
sözlerinden, oylarından ve bunları Meclis dışın
da tekrarlamadan mesul olamıyacağı esasını ka
bul etmiştir. Bu görüş ve anlayış altında her 
milletvekili gerek kendisinin ve gerekse kendi 
partisinin görüşünü açık bir şekilde ve hiçjbir 
teısdr altında kalmadan ifade ve tekrar edebil
melidir. 

Gelelim Reşat Özarda'nın, dokunulmazlığı 
ile ilgili söylerine ve hakikında'ki İhbar ve şikâ
yete, özarda'nın, Orduya* Cumhurbaşkanına 
Hükümete hakaret ettiği ileri sürülmektedir. 
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Varlığımızın, 'bekamızın teminatı olan, meda

rı iftiharımız ordumuza hakaret etmek, dil uzat
mak için bir insanın her türlü akıl ve iz'andan 
maihruım, kaçık, deli, bir insan olması lâzımgelir. 

(Ortadan doğru sesleri.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — İçince öyledir, 
NEVZAT ŞENER (Devamla) — Bunun baş

ka bir şeklini düşünemiyorum... Belki Cumhur
başkanı veya Başvekille, vekillerle şahsi- bir 
münasebeti, hırsı veya kini olabilir diyelim. 
Ama ordu ile mânevi şahsiyeti ile ne ilgisi ola
bilir1? Bu sebeple dosyayı tetkik eden bir arka
daşınız olarak iddiayı gayrivârit ve asılsız bulu
yorum. 

İhbarı yapanlar, ifadelerinde de belirttikle
ri gibi C. H. P. lidirler. Bunlar hakaretin vâ
ki olduğu iddiasında olmalarına rağmen, aynî 
yerde bulunan A. P. liler ihbar ve şikâyetin asıl
sız olduğunu, sadece sohbet edilip umumi me
selelerin konuşulduğunu, Hükümetin ve C. H. P. 
nin tenkid edildiğini, hakaretin bahis mevzuu 
olmadığını iddia ve beyan etmektedirler. 

Bu konuşmaların vukubulduğu yerde mâne
vi şahsiyetine hakaret vâki-olduğu ileri sürülen 
ordumuzun, biri albay diğeri binbaşı iki men
subu bulunmuş ve özarda'nın konuşmalarına 
şahit olmuşlar ve ordunun hakarete uğradığım 
işitmediklerini beyan etmişlerdir. Burada ifa
delerine itibar olunacak kimselerin her halde 
kendilerine hakaret vâki olduğu ileri sürülen 
ordu mensupları olması iktiza eder. 

Nitekim, hâdise ve dosya komisyonca da 
benimsenmemiş ve ehemmiyet bulmamaış olacak 
ki, dosya 9 ayı mütecaviz bir müddet ele alın
mamış, uyutulmuş, ancak bir 24 Mart hâdisesin
den sonra bir parti genel merkezinin tahrip ve 
tecavüze uğramasından sonra, Hükümetin ac
zini beceriksizliğini kapatmak ve efkârı umumi-
yeyi meşgul edecek yeni bir mevzu ortaya çı
karmak gayesiyle ele alınmış, partizanca bir 
zihniyetle hareket edilmiştir. (Orta sıralardan, 
no alâkası var, sesleri.) Çok alâkası var, çok. 

Esasen 1,5 senelik kısa tecrübe, iktidarın C. 
H. P. kanadının kendi başarısızlığının müsebbi
bi olarak, hiçbir icrai fonksiyonu olmıyan mu
halefeti göstermek yolunu tuttuğunu ve bu yol
da da yeni yeni mevzular yaratmakta mahir 
olduğunu bize öğretmiş bulunuyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. Partisi 10 sene süren uzun muhalefet 

yıllarında daima iktidarın muhalefete hürmet-. 
kâr olması lâzım geldiğini ve onun haklarını ta
nımanın ileri memleket olma yolunda şart ol
duğunu ileri sürmüş ve müdafaasını yapmıştır. 
Fakat iktidara gelince de, evvelce söyledikle
rini çabucak unutuvermiştir. 

C. H. P. nin Başkanı, bugünkü Başbakanı
mız, Sayın ismet İnönü, 24 \ 6 . 1957 tarihin
de, Millet Meclisinde, Sayın Bölükbaşı'nm do
kunulmazlığının kaldırılması ile ilgili müzake
relerde yaptığı konuşmasında aynen şöyle di
yor : 

«Mebusun vazife ifa ederken, mesuliyetsiz
lik müessesesi yalnız bir milletvekili arkadaşı-

» mızın, muhalefete mensup bir arkadaşımızın de
ğil, bütün milletvekillerinin bu haklarını hulûs 
ile son derece titizlikle müdafaa edebildiğimiz 
zamandır ki, Büyük Millet Meclisinin vazife ifa 
edebilmesini temin etmiş oluruz.& Ehemmiyeti
ne binaen bir daha okuyayım, belki anlamıyan 
vardır. Evet; Sayın İnönü diyor ki: 

«Mebusun vazife ifa ederken, mesuliyetsizlik 
müessesesi yalnız bir milletvekili arkadaşımı
zın, muhalefete mensup bîr arkadaşımızın de
ğil, bütün milletvekillerinin bu haklarını hulûs 
ile son derece titizlikle müdafaa edebildiğimiz 
zamandır ki, Büyük Millet Meclisinin- vazife 
ifa edebilmesini temin etmiş oluruz.» (Orta sı
ralardan gürültüler.) Tekrarından memnuniyet 
duymanız icabeder. Hulûs ile, büyük bir titiz
likle muhalefete mensup milletvekillerinin hak
larını, mesuliyetsizliklerini müdafaa mı ediyor? 
Yoksa dokunulmazlıklarının kaldırılması için 
ellerinden gelen gayreti gösterip, siyasi hınçları
nı tatmine mi çalışıyor? 

Vaktiyle bu sözleri söylemiş bulunan, Başba
kan bugün pek mühim meseleler karşısmdadır. 
Geçenlerde Milliyet Gazetesinin birinci sütu
nunda yapılan bir tefsirde, «Adalet Partisinin 
kendi kendisini ıslah edememesi karşısında mu
halefete mensup milletvekillerinin dokunulmaz
lıklarının kaldırılması yoluna gidileceği anla
şılmaktadır.» şeklinde bir iddia ortaya atılmış
tır. 

Aynı parelelde olarak, Başbakanla fikrî ve 
kanuni yakınlığı bulunan mâruf Akis dergisin
de, komisyonda . dokunulmazlığın kaldırılması 
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aleyhinde oy kullanan milletvekillerinin ev ad
resleri, telefon numaraları ilân edilmiş, C. H. P. 
nin resmî organı Ulus gazetesinde de, bu mil
letvekillerinin evlerini terk ettikleri, basit bir 
hava içinde bildirilmiştir. (Orta sıralardan gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen müda
hale etmeyin. 

(Orta sıralardan, ne yapacaktı? sesleri.) 
NEVZAT ŞENER (Devamla) — Yapacağı 

şey tekzibetmekti, hiç birini yapmadı. (Orta sı
ralardan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Şener, konu ile ilgili be
yanda bulunun lütfen (Orta sıralardan gürültü
ler.) 

Müdahale buyurmayın, rica ederim. Biraz 
sonra lehte konuşacak arkadaş bulunacak. O da 
cevap verecek kaabiliyettedir. Lütfen hatibi din
leyiniz. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Bütün im 
durumlar karşısında Başbakanın sükûtu ne ka
dar mâ imlidir. Buna rağmen millet asıl hükmü, 
Başbakanın ve partisinin bugün bu celsede gös
tereceği tutuma göre verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; özarda'nm duru
munun hususi bir maksatla ele alındığını yu
karda arz etmiştik. Nitekim, Karma Komisyon
da Devlet Başkanına hakaretten tutun da dö
viz kaçakçılığına ve âdi suçlara ve hattâ bir 
milletvekilliği haysiyetiyle kabili telif olmıya- . 
cak zina suçuna varıncaya kadar pek çok suç. 
iddiaları ile düzenlenmiş bir sürü dosya görü
şülmüş ve bunların devre sonuna bırakılması 
kararlaştırılmıştır, özarda'nm bunlardan hiçbir 
farkı olmadığı halde piyango özarda'ya isabet 
etmiş. Adalet Partisini kötülemek, yıpratmak 
için (ilâhların kurban istemesi kabilinden) öz-
arda seçilmiştir. 

Bu mevzuda arkadaşlarımızın ne düşündük
lerini, nasıl hareket edeceklerini bilmiyoruz. 
Ancak, Y. T. P. nin Sayın Devlet Bakanı Raif 
Aybar Beyefendi, 24 . 6 . 1957 tarihinde Mec
liste yaptığı konuşmasında, Sayın Bölükbaşı'
nm, Meclis mânevi şahsiyetine vâki sözlerinden 
üzüntü duyduğunu belirterek, dokunulmazlığın 
mutlak olması tezini savunmuş ve Profesör 
Esmein'in şu sözünün bilhassa zikretmiştir. 
Esmein; (Alâkalı Meclisten başlıyarak hiçbir 
otorite mesuliyetsizliği muvakkaten veya tama-
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men kaldırmak gibi bir yetkiye sahip değildir) 
demektedir. Her ne kadar Anayasamız, mutlak 
dokunulmazlığı kabul etmemiş olmakla beraber 
dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmamak hususun
daki karara Meclise bıraktığına göre, mutlak 
dokunulmazlık taraftarı olan Sayın Aybar'm. 
bugünkü mevzuda da eski fikrini muhafaza et
tiğine ve dokunulmazlığın kaldırılmasının aley
hinde olduğuna inanmak isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, biz burada Yüce Mecli
sin vereceği kararı aklıselimin eseri olmasını 
candan arzu ediyor ve dokunulmazlık müesse
sesinin bir tehdit ve yıpratma silâhı haline ge
tirilmemesini istiyoruz. Vereceğiniz karar, biz
den sonra geleceklere iyi bir emsal, örnek ol
sun. Meclis zabıtlarını tetkik edip aydınlanmak 
istiyenler iyi misaller bulsun. 

Memleketimizin inkişafı için muhtacolduğu-
muz huzuru, iyi niyet ve anlayışla burada, Mec
lis içinde teessüs ettirebilirsek halledemiyeceği-
miz hiçbir mesele kalmıyacaktır. Hepinizi vic
danlarınızla başbâşa bırakır, hürmetlerimi arz 
ederim. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, Komisyon adına 
mı söz istiyorsunuz1? i 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, takdimen size söz 
veriyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaş
lar, Yüce Meclisin tezekkür etmekte bulunduğu 
mevzu iki bakımdan son derecede önemlidir. 

Evvelemirde Sayın özarda arkadaşımıza ya
pılan isnadın mahiyeti itibariyle ehemmiyetli
dir, saniyen; Yüce Mecliste yer alan her hangi 
bir milletvekilinin, içlerinden her hangi bir ar
kadaşının böyle bir isnadın ağırlığından tama
men temizlenerek çıkması bakımından duyaca
ğı, duyması gereken hisler bakımından ehem-
mivetlidir. Bu itibarla sözlerime başlarken Sa
yın özarda'mn, hakkında bir kaziyei muhkeme 
tecelli edecek ise, bu kaziyei muhkemenin ta
mamen onun lehinde tecelli etmesini bütün kal
bimle arzu ettiğimi belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Nevzat Şener ar- I 
k ad asım evvelâ yasama dokunulmazlığı müesse- I 
s"si ile, kürsü masuniyeti müessesesini birbirine 
vahhn surette karıştırdılar. Huzurunuza geli- | 
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simin sebeplerinden biri budur. Diğeri de,, öte
den beri basında yapılan bir neşriyat kampan
yasında iddia edildiği üzere, mevzuubahis hâdi
seye şaıhidolmuş olan bir harita binbaşısı ile, 
bir tabib profesör albayın şahadetlerini aslın
da dosyada zikredilmediği şekilde nakil ettiler. 
Müzakerelerin ehemmiyeti ve salâmeti bakı
mından bu iki hususu esaslı bir şekilde teşrih 
etmek lâzımgeldiğine inanıyorum. Evvelemir
de Saym Nevzat Şener'in bahis ettikleri mut
lak mesuliyetsizlik, Sayın Bölükbaşı'nm bun
dan önce hakikaten o zaman mevcut Anayasa
nın da en vahim, en açık bir şekilde ihlâl edil
mesi suretiyle masuniyeti teşriiyesinin kaldırıl
ması hâdisesine de temas ederken şu yanlışı 
yaptılar; Anayasamızın 79 ncu maddesinin 1 
nci fıkrası şöyle der: «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce
lerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak 
ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar,» 
Eski Anayasamızda da bu hüküm aynen vardı. 
Bundan evvel Saym Bölükbaşı'nm teşriî masu
niyeti bu kürsüde söylediği sözlerden dolayı 
kaldırılmıştı. Bu hususta ise eski Anayasa da, 
bugünkü Anayasa da, medeni demokratik mem
leketlerin (hepsi de mebusa, senatöre, Teşrii 
Meclis üyesine mutlak bir mesuliyetsizlik tanijr. 
Fakat, Meclis dışındaki çalışmalarından dolayı 
Mebusa mutlak bir mesuliyetsizlik tanındığını 
ye Saym İsmet İnönü'nün, Saym Raif Ayb&r'-
m, hattâ eski Anayasa Profesörü Esmein'nin 
sözlerinin asla yasama dokunulmazlığının Mec
lis dışı faaliyetlerle ilgili olan veçhesine temas 
etmekte olmadığı muhakkaktır. Kürsü masuni
yeti, kürsü masuniyetimden doğan mutlak mes
uliyetsizlik başka .şeydir; Meclis dışındaki fiil
lerden .dolayı yasama dokunulmazlığının kaldım 
rılııp kaldırılmaması meselesi başka şeydir. Ko
misyonumuz her halükârda bu kürsüde söylen
miş sözleri teşriî masuniyetin kaldırılması için 
talebe vesile telâkki edecek kadar düşük bir 
komisyon değildir. (C. H. P. si sıralarından, 
bravo sesleri) Binaenaleyh, burada bir kere me
seleyi esaslı bir zemin üzerine oturtmamız ica-
beder. 

Sayın Reşat Özarda bu sözleri, eğer söyle
miş ise, bu kürsüden söylememiştir. Bu kürsü
den ne isterse söyler. Bunun infiali nihayet bu 
Mecliste görülür. Bu kürsüden söylenen her 
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hangi bir söze karşı hiçbir suretle her hangi 
bir mesuliyet iddiası ileriye sürülemez. Ama, 
bu kürsü dışında, hayır. Sayın Nevzat Şener 
bu husustaki düşüncelerini tashih etmek mec
buriyetindedir. 

İkinci noktaya gelince: Yasama dokunul
mazlığının kaldırılması talebedildiği vakit, 
hilçbir zaman, ne ihzari Komisyon, ne Karma 
Komisyon, ne de Yüce Meclis Genel Kurulu, 
arkadaşlar, delillerin münakaşasına bir yargı 
organıymış gibi giremez. Buna salâhiyeti yok
tur. Çünkü, o takdirde yargı organının salâhi
yetlerine, fonksiyonlar ayrılığı ilkesini çiğne
yerek tecavüz etmiş olur. Yapılacak olan şey 
nedir? Yapılacak olan şey evvelâ yasama do
kunulmazlığının kaldırılması talebine esas teş
kil eden isnat ciddî bir isnat mıdır, bunu tet
kik etmek lâzımdır. Ciddî isnattan maksat; 
müelliflere göre, acaba yapılan isnat, ezcümle 
yürütme organının o milletvekilinin vazifesini 
ifadan menetmek için yaptığı bir tertibin neti
cesi midir, değil midir? Bunu tezekkür etmek
le mükellefiz ve bunu tezekkür ederken de, bu 
bir tertiptir yahut bir tertip değildir gibi, pe
şin hükümlerle hareket etmemek mecburiyetin
deyiz. Bunun dışında dosya münderecatına baş
ka bir zaviyeden; ne İhzari Komisyonun ne 
Karma Komisyonunun, ne de Yüce Genel Ku
rulun bakmaya salâhiyeti yoktur. Şu hususta 
Yüöe Meclisin bütün üyelerinin Karma Komis
yonla mutabık olacağını sanırım. Sayın Nevzat 
Şener arkadaşımız, «Milletin bir parçası olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine nasıl hakaret edile
bilir, bu öylesine, bir Türk'ten, bir Türk millet
vekilinden sâdır olmıyacak bir fiildir ki, sırf 
bu bakımdan dahi bu isnadı mantıksız bulma
ya yeter,» buyurdular.^ Bendeniz bu kanaatte 
değilim. Milletvekilleri arasından da Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine dil uzatan çıktığı kaziyei 
muhkeme ile sabit olmuştur, arkadaşlarım, (C. 
H. P. sıralarından, Nuri Beşer sesleri, bravo 
sesleri) Kaldı ki, Ceza Kanununda mevcudolan 
hükümler, bu fiillerin her hangi bir Türk'ten 
sadır olmıyacağı mülâhazasına binaen tedvün 
edilmiş olsaydı, cidden, bu memlekette âmme 
nizamını korumak mümkün olamazdı. Madem 
ki, Ceza Kanunumuzda böyle bir fiil tecrim 
edilmiştir ve madem ki, böyle bir isnat yapıl
mıştır, bfi-z burada bu isnadın ciddî olup olma
dığını incelemek zorundayız. 
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Şu husus, öyle zannediyorum ki, hepimizin 

üzerinde mutabık kalacağımız bir husustur. 
şayet Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine dil uzatmaya ve 
hakaret etmeye cüret edebilecek insanlar var
sa; böyle bir İsnadın ciddiyetini tesbit ettiği
miz anda ,bendeniz eminim ki, hepimizin ilham 
'aldığımız Atatürk Milliyetçiliği geleneklerine 
uyarak, tereddüt etmeden, parti farkı, siyaset 
farkı gözetmeden bu isnadın ciddiyetinde mu-
bık ise o kimseyi adaletin pençesine vermekte 
tereddüdümüz olmıyacaktır. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Şu halde 
bütün mesele 'bu isnadın ciddî olup olmadığını 
incelemeye kalıyor. 

Sayın Şener arkadaşım bu konuda şöyle bu
yurdular : «Muhbirler C. H. P. lidir; A. P. liler 
de inkâr etmektedirler)» (C. H. P. sıralarından, 
her zaman öyle sesleri.) 

Hakikaten, bir hâdisenin yürütme organının 
tertibi olmaması bakımından, muhbirin C. H. P. 
li olmayışı ne kadar gayrikâü ise yürütme 
organının tertibinden bahis mevzuu olduğunu 
iddia etmek için de, insafla kabul etmek lâzım
dır ki, Adalet partililerin inkârı da o derecede 
bahis mevzuu olmamak iktiza eder. Binaenaleyh 
objektif bir tetkik yapılırken, ne muhbirle
rin C. H. P. U oluşu, ne de A. P. lilerin bu ih
barı inkâr edişi Ibize ışık tutacak olan hâdise
ler değildir. Sayın Nevzat Şener arkadaşımız 
da böyle düşünmüş olacaklar ki, muhtelif şa
hitler arasında iki subayın böyle bir hâdise
nin vâki olmadığını söylediklerini ileri sür
müştür. Nitekim bu iddia yeni de değildir. 
Muhterem arkadaşımız Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler de muhalefet şerhinde; şahitler
den biri, albay, biri binbaşı, orduya hakare
tin vâki olmadığını beyan etmişlerdir; buyuru
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakerelerin se
lâmeti bakımından şu hususa dikkatinizi çeke
rim ki, 2 şahidin, sıfatları ne olursa olsun, 
iki şahidin hakaretin vâki olmadığını şehadet 
olarak beyan etmeleri başka şeydir, böyle bir 
fiilî duymadıklarını, duyacak durumda olma
dıklarını söylemeleri ise tamamiyle başka şey
dir. Bu hususun takdiri.. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Benim bu sözlerime gülen arka
daşlarıma da ait değildir. Bu hususun takdirî 
sadece * Türk mahkemesine aidolan bir husus-
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tur. Kaldı ki, bizi bir tertibin bahis konusu 
olup olmadığı ilgilendirdiğine göre, bu ba
kımdan başka şahitlerin ifadelerine ve bâzı 
başka hâdiselere de temas etmek icabeder. 
Muhtelif şahitlerin ifadelerine göre; evvelâ 
şu hususu tebarüz ettireyim; Reşat özarda ar
kadaşımız hakkında ileri sürülen suç isnatrarı 
şunlardır : Türk Ceza Kanununun 158 nci 
maddesinin ikinci fıkrasını ihlâl ederek Cum
hurbaşkanı aleyhine gıyaben lisanen tecavüz
de bulunmak; Başbakan gıyabında vekâr ve 
haysiyetine taarruz eylemek (Türk Ceza Ka
nununun 482 nci maddesinin birinci fıkrası ve 
273 ncü maddenin birinci fıkrasını ihlâlden, 
Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve 
tezyif etmek, (Türk Ceza Kanununun 159 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasını ihlâlen ve nihayet, 
27 Mayıs 1960 Devrimini alenen, sözle gayrimeş-
ru göstermekten dolayı 38 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin «A» fıkrasını ihlâl etmiş olmak... Bu 
son husus, Af Kanunu şümulüne girdiği müşa
hede edildiğinden dolayı keyfiyetin bu nokta- i 
dan tezekkürünü teminen; zaten komisyonumuz 
raporunun 1 nci maddesinde' bu hususun münha
sıran Başbakanlığa iade konusu olması derpiş 
edilmiştir. Sayın Nevzat Şener arkadaşımızın, 
yürütme organının başı sıfatı ile, Sayın özarda 
arkadaşımız aleninde tertibe girişmekle suçlan
dırdığı Başbakan ismet İnönü ise kendisine 
vâki hakaretten dolayı Reşat özarda aleyhinde 
şikayette bulunmamış ve böyle bir konu buraya 
bu bakımdan gelmemiştir. Elimizde bu fiil do
lay ısı ile bir dosya yoktur. Bu bakımdan da, 
Yüce Meclis, elbette bu hususta icra organının 
Reşat Özarda aleyhinde şahsi kin ve gayızla veya 
siyasi kin ve gayızla dolu olmadığını takdir ede
bilecektir, bu vakıaya istinaden. 

Gelelim şahitlerin ifadelerine : hâdise, bir 
O. H, P. li olan Necati Akgün tarafından ihbar 
edilmiştir. Necati Akgün'ün bu ihbarının biza
tihi tertibolduğu iddiası, şu bakımdan çürük
tür ; Necati Akgün eğer açık bir şekilde Reşat 
Özarda aleyhinde bir tertibe girişseydi böyle 
bir tertibin oraya evvelden geleceği ve kimler
le geleceği belli olmıyan Reşat özarda ve mün
hasıran Reşat Özarda hakkında yapılması için 
mantikî bir sebebolmazdı. Reşat özarda ile bir
likte oraya başka Adalet Partililer de gelmişler
dir ve bu arada iki milletvekili ve bir senatör. 
Bunlardan senat-ör'ün, hattâ Necati Akgün'ün | 
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mensubolduğu siyasi partiye en galiz şekilde 
küfür ettiği de iddia edilmiştir. Buna rağmen 
muhbir Necati Akgün isnadını bu Adalet Par
tililer hakkında değil; münhasıran Reşat özar
da hakkında yapmıştır. 

Eğer bu hâdise bütün bir partiyi ilgilendiren 
bir tertip olarak ezcümle, yürütme organı tara
fından tertiplenseydi her halde muhbir bu 
isnadını, bu iftirasını münhasıran Reşat özarda 
hakkında değil fakat onun yanında bulunan ve 
kendi mensubolduğu, partiye küfür ettiğini ken
disinin söylediği başkalarına da yapmakta te-
reddücl etmiyecekti. 

Hayat tecrübesi ve mantık bunu gerektirir, 
kanaatindeyim. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — İddia 
makamı mısınız? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — İddia makamı olmadığı
mızı söyledik. Siz de yargı makamı değilsiniz. 
Hâdise ciddi midir değil midir? Tertip var mı
dır, yok mudur? Bunu teşrih ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; yine şahitlerden 
Hakkı Şeker; (her hangi bir partiye mensubol-
duğuna dair dosyada hiçbir işaret mevcut değil
dir) şehadetinde; aynı masada beraber otur
duğu Necati Akgün'ün sözlerini, (pardon yan
lış söylüyorum, aynı masada beraber oturmamış
tır, bir masa ötede oturduğunu söylemektedir.), 
Necati Akgün'ün ifadesini aynen teyideder ma
hiyette şehadette bulunmuştur. 

Hâdisenin tertip olmadığını göstermek bakı
mından en önemli işaret, nâçiz kanaatimce şu
dur; Necati Akgün'le birlikte oturan ve 
Necati Akgün'ün iddialermı teyideden Süley
man özkaragöz, Cumhurbaşkanına, Başbaka
na, Anayasaya küfredildiğini, fakat Reşat özar-
da'nm Türk Silâhlı Kuvvetlerine küfrettiğini 
kendisinin duymadığını söylemiştir. Bu zat, 
Necati Akgün'ün çok yakın arkadaşıdır. Aynı 
masaya karılariyle birlikte gelmişlerdir. Eğer 
ortada biır tertip olsaydı, her halükârda Sü
leyman özkaragöz (Ziraat Bankasında Veteri
ner Müşaviridir), Necati Akgün'ün söyledikle
rini aynen tekrarlardı. Çünkü, bir tertip için
de olurlardı, tertip içinde olduklarına göre de 
her halükârda aynı sözleri söylerlerdi. Kum-
la'da cereyan eden hâdise bir gazinoda, kahve 
gibi bir yerde geçmiştir. Bu kahvenin oeak-
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çısı Zülfü Biçer; (her hangi bir partiye nıen-
subolduğuııa dair dosyamızda hiçbir kayıt mev
cut değildir), servis yapmak maksadiyle özar
da arkadaşımızın oturduğu masanın yanından 
mütaaddit defalar geçtiğini, kendilerinin biraz 
içkili, sarhoş olduklarını, yüksek se'sle konuş
tuklarını ve Cumhurbaşkanına, Başbakana ha
karet ettiklerini duduğunu söylemiştir. Diğer 
şahitlerin ifadeleri şöyledir : 

Adalet Partili ibrahim Onur, hâdisenin mev-
cudolmadığmı, Reşat özarda ve arkadaşlarının 
Burhan Apaydın'in Adalet Partisi içindeki 
faaliyetini tenkid sadedinde konuştuklarını ile
ri sürmüş, Cumhurbaşkanına ve' Başbakana, 
27 Mayıs 1960 Devrimine, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine hakaretin vâki olmadığını ifade et
miştir. 

Yine Adalet Partili olduğuna dair dosyamız
da kayıt bulunan Vedat Çırpan, aynı şekilde 
ifadede bulunmuştur. Gemlik'te tüccar olan ve 
her hangi bir partiye mensu'bolduğuna dair 
dosyamızda bir kayıt bulunmıyan Nâzım Gür 
adında bir zat; evvelâ Adalet Partili İbrahim 
Onur'un gelip kendisinden Necati Akgün'ün 
oturduğu 'masada "bulunanları tanıyıp tanıma
dığını 'sorduğunu, kendisinin, Necati Akgün'ün 
hüviyetini ve yaptığı işi ona açıkladığını söy
lüyor. Bilâhara Necati Akgün'ün kendisine gel
diğini, hâdiseyi anlattığını ve kendisinden; Re
şat özarda ve arkadaşlarını ikaz etmesini iste
diğini söylüyor, ibrahim Onur, kendilerinin 
sarhoş olduklarını, meselenin müsamaha ile kar
şılanmasını ve bir gürültü çıkmasını önlemesi
ni rica ediyor. Daha sonra yanına Necati Ak
gün'ün yanındaki zatın, yani Ziraat Bankası 
Veteriner müşavirlerinden Süleyman özkara-
göz'ün de geldiğini bildiriyor. Abdi öztüre 
adındaki zat, masadan 8 metre uzakta' bulun
duğunu belirterek, Reşat özarda arkadaşımı
zın masasından sâdece Cumhuriyet Halk Par
tililer alayhinde topyekûn kötü hir söz sarf 
edildiğini duyduğunu, başka bir şey duymadı
ğını söylüyor. Ancak, başka bir şeyin vâki ol
madığını, hâdiseye baştan aşağı şahit .olduğu
nu da söylemiyor. Bilâkis, masadan 8 metre 
uzakta olduğunu belirtmeye itina ediyor. 

Adalet Partili Necati Arda, diğer arkadaş
larının; yine Adalet Partili ihsan Çemiç, di
ğer arkadaşlarının ifadelerini aynen tekrarlı
yorlar. 
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Yine bir devlet görevlisi olan Osman Güner, 

kendisinin hâdiseye şahidolmadığını, şahidol-
duğu tek hâdisenin Hakkı Şeker'le birlikte otur
duğu dosyanın tetkikinden anlaşılan ve iş Ban
kası Aııkasa Yenişehir Şu'besinde çalıştığı be
lirtilen Hasan Tuğrul Arsan olması gereken za
tın yanına Mübaşir Kâmil tarafından getirildi
ğini ve hu zat kendi yanma geldiği zaman (ki 
bu zat muhbirin1 masasında oturmuyordu) Gür-. 
sel'e, inönü'ye, Orduya ve 27 Mayısa küfredil-
diğkıi kendisine anlattığını ve anlatırken Ha
san Tuğrul Arsan adındaki bu İş Bankası me
murunun ellerinin titrediğini belirtiyordu. Böyle 
bir hâdiseye şahidolmuş olan bir insanın, bir 
tertibin ilerisinde olsaydı, ellerinin titremesi
nin ne dereceye kadar hayat tecrübesine uygun 
ojduğünu yüksek takdirinize bırakırım. (Sağ
dan «yalan» sesleri) Yalan söylemiyorum. Dos
ya buradadır. Yalan söylüyorsun diyen gelir 
dosyaya bakar. 

BURHAN BOZDOĞAN (tçe-I)'— Sana de
miyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Teşekkür ederim Bozdo
ğan... 

Muhbirin masasında oturan, gene Ziraat 
Bankası memurlarından Süleyman özkaragöz'-
ün refikası Macide özkaragöz, bir metre ötede 
oturdukları için hakaretleri duyduklarını, ko
casını teyiden belirttikten sonra, Adalet Partili 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fikret TurhangiF-
in, Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine hakaret ettiğini duymadığını 
bilhassa belirtiyor. Bu hususu her halükârda 
Reşat özarda arkadaşımızın masasının bir met
re ötesine, yürütme organının tertibi ile otur
tulduğu iddia edilen bu kimselerin, aslında mu
ayyen bir siyasi temayül taşıyan insanlara karşı 
peşin olarak kin ve gayz içinde şahadette bu
lunmadıklarını gösterse gerektir. 

Beyhan Akgün, muhbirin karısı, aynı şekil
de Senatör Fikret Turhangil'in ve Reşat özar
da arkadaşımızın masasında oturan diğer Ada
let Partililerin her hangi bir hakarette bulun
madıklarını ifade ediyor. 

Behzat özartan; (Her hangi bir partiye 
mensubolduğuna dair kayıt yoktur) kendisi 
kasada otururken muhbir Akgün'ün kendisine 
hâdiseyi naklettiğini, kendisinin özarda arka-
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olasımızın masasına giderek ikazda bulunduğu
nu söylüyor. Ancak kasada bulunduğu için hâ
diseye şahit olmadığını beyan ediyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, üzerinde 
çok söz edildiği için, burada Sayın Şener arka
daşımın ve Diler arkadaşımın da muhalefet şer
hinden bahsettiği iki subayın ifadelerini özet 
olarak değil, fakat aynen okuyacağım. 

«Kaya Ali Eskicioğlu.. Babası Kâzım, 1926 
doğumlu, Ankara Sıhhiye İlkiz sokak 21/4 nu
maralı hanede mukim Harita Binbaşısı. Hâdise 
soruldu. «Olay akşamı senatör ve milletvekil
leri ve arkadaşların oturdukları masanın yanın
da oturmakta bulunan Gazeteci Necati Akgün'-
ün yanındaki masada oturmakta idik, yani bun
ların oturduğu masa ile bizim masa arasında 
bir masa vardı. Bir aralık, isminin Necati oldu
ğunu öğrendiğim ve gazeteci olan Necati ile 
milletvekilinin münakaşa etmeye başladıklarını 
,ve Necati'nin, «siz bir vatandaşa küfür edemez
siniz, hakaret edemezsiniz» dediğini duydum ve 
bu arada, genç bir insanın, «hele tnönüye hiç 
küfredemezsin, hattâ onun ayağını öpmelisin» 
dediğini, milletvekilinin de, ki bu zat, saçları 
dökük, bıyıklı, hafif tatara benziyen bir şahıs
tır, bu şahıs cevaben : «sen bizim masamıza ka
rışamazsın, biz burada eğleniyoruz, konuşuyo
ruz, küfür de ederiz, hattâ İnönü'ye de küfür do 
ederiz,» dediğini işittim. Sağdan, soldan gelen 
birtakım genç insanlar masanın etrafına toplan
mışlardı, bunlarla masadakiler arasında müna
kaşa başlamıştı. Bu gelenler; İnönü'ye küfrede
mezsin, diye söyleniyorlardı. Hâdise yatıştırıl
dı. Lokanta sahibi olduğunu sandığım bir zata 
ben de, «niye böyle bekârlara sofra hazırlıyor
sunuz, içkili sofra hazırlıyorsunuz» diye söylen
dim. Oturduğumuz masaya geç gelmiş idik, 
Geldiğimiz zaman particilerin oturduğu ve, ga- j 
zetecinin oturduğu masa meşguldü. Yukarda I 
söylediğim hâdise biz geldikten beş, on dakika 1 
sonra cereyan etti. Bu sebeple o masada konu
şulanları tam olarak tesbit edemedik. Bütün 
bildiklerim bundan ibarettir.» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, ifadenin şu kısmı
nı yeniden okuyorum : «Oturduğumuz masaya 
geç gelmiştik. Geldiğimiz zaman particilerin 
oturduğu ve gazetecinin oturduğu masa meş- I 
gul idi. Yukarda söylediğim hâdise, biz geldik- I 
ten 5 - 10 dakika sonra cereyan etti. Bu se
beple o masada konuşulanları tam olarak tesbit | 

13.6.1963 0 : 1 
I edemedik, bütün bildiklerim bundan ibarettir.» 

Yani Kaya Ali Eskicioğlu'nun, Harita Binbaşısı 
Necati Akgün'ün; Sayın özarda'nm masasına 
müdahale ettiği sırada vâki konuşmalardan 
gayrı her hangi bir konuşmayı duymadığını 
söylemektedir. Niçin duymamıştır? Vâki olma
dığı için demiyor, geç gelmiştik, onun için di
yor. Binaenaleyh, ibir say m Harita Bin basısının 
şahadetini, bütün .arkadaşlarımın, burada yazılı 
ve şerefli imzası ile tevsik ve tespit edildiği şe-
ıkiide nakletmek, vicdan borçlarıdır. (Gürültü
ler, soldan söz atmalar) Ben okuyorum, başka 
'birşey yapmıyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
î>iz de. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Şimdi ikinci subayın ifa
desini aynen okuyorum: «Tanık Nevzat Akabay 
Babası Cevdet, 1333 doğumlu, Ankara, Yenişe
hir 2-nci Sokak 21/8 No. da mukim. Gülhane 
llastanesin.de Profesör, Albay. Hâdise soruldu: 
«Kaya ıbeyle aynı masada oturmakta idik ve 
senatör ve milletvekillerinin ve arkadaşlarının 
oturdukları masa ile aramızda bir masa vardı. 
Yemeğimizin sonulla doğru 'bu masadan bir ta
kım gürültüler geldi, gürültü biraz büyüdü ve 
oturanlarla ayakta duranlar olmaık üzere iki 
grup teşekkül etti, muhitin yabancı olması iti
bariyle şahısları tefrik edemiyeceğim. Ayakta 
duranlardan birisi masaya hitaben siz nasıl olur
da Sayın İnönü'ye hakaret edersiniz, diyordu 
ve arkasından siz onun ayağını ibiie öpemezsi-
niz diye ilâve «diyordu. 

Bu suretle münakaşanın bir parti münaka
şası olduğunu ve masada İnönü hakkında 'ko
nuşulan bir söze karşılık bu sözün sarf 'edildi
ğini anladık. Masamızdan Kaya Bey ayağa 
kalkarak gitti, ayakta duranlardan sordu, so
ruşturdu ve bize gelerek İnönüye hakaret et
mişler, reaksiyon bu sebepten diyerek anlattı. 
Üzüldük. Araya girenlerin yardımı ile durum 
yatıştırıldı, bu iki grup arasında her an şayanı 
teessür bir hâdisenin çıkmasını mümkün kıla-
.cak elektrikli hava h,üküm sürmelkte idi, biz 
geldiğimiz zaman o masa ve yanındaki masa 
dolu idi, fakat particilerin bulunduğu masada 
konuşulanları 'duyamadık, çünkü masamız bir 
masa aşırı bir yerde idi. Yanımızdaki masa 
duymuş olabilir. Bütün'bildiklerim bundan iba-
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rettir.» dedi, ifadesi okundu, doğruluğu imza-
siyle tasdik etti. 

Şimdi, arkadaşlarım, şu hususa dikkatinizi 
çekiyorum: «Biz geldiğimiz zaman o masa ve 
yanındaki masa, yâni özarda'nm oturduğu ma- • 
sa ve muhbirin oturduğu masa dolu idi. Fakat 
particilerin bulunduğu masadaki 'konuşmaları 
duyamadık.» Böyle bir şey duymadık demiyor; 
«maddeten duymak imkânına* sahip .değildik, 
duymadık, diyor. Çünkü, •• masamız Ibir masa 
aşırı bir yerde idi. Yanımızdaki masa duymuş 
olabilir. Bütün bildiklerim bundan ibarettir». 

Şu halde, muhterem arkadaşlarım, her iki 
subay da Reşat Özarda'nm masasında geçenle
ri duymak imkânına sahib olmadıklarını, ancak 
kavga çıktıktan sonra' geçen bâzı şeyleri duy
duklarını ifade etmektedirler. Halbuki gerek 
muhbirin, gerek diğer şahısların masada bulu
nan Ziraat Bankası veterineri, öakaragöz'ün, 
(karısının, muhbirin karısının ve ocakçının ifa
deleri (Ocakçı ne, sesleri) Ocakçı, garson, efen
dim, ocakçının ifadeleri hâdiseyi duydukları 
merkezindedir. 

Şimdi, bütün bu uzun maruzatı, delillerin 
münakaşasını . yapmağa yetkimiz olduğu için 
vermiyorum. Bütün bu maruzatım sadece hadi
senin, yürütme organının bir tertibi olduğu ve 
ibu sebepten dolayı isnadın ciddi sayılmaması 
ve bu sebepten dolayı yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasının reddedilmesi iddiasının va-
rid olmadığını göstermek için söylüyorum. Tek
rar özetliyeceğim. 

Muhbir ve muhbirin iddiasını teyid eden şa
hitlerin hepsinin ' Cumhuriyet Halk Partili ol
dukları ve bu sebepten dolayı yürütme organı
nın tesiri altında bir tertibe girdikleri doğru 
değildir. 

iki; bizzat muhbir ve muhbirin şehadetini 
•teyit eden akrabası olsun, partilisi olsun; ak
rabası olmasın, partilisi olmasın, diğer şahitler, 
Sayın özarda'nm yanında bulunan diğer Ada
let1 Partili milletvekillerini, senatörünü, diğer 
A. P. mensuplarını her hangi bir cezai takibatı 
gerektirecek en ufak bir bühtan altında tutma
mışlardır. Bu da bir tertip saikası içinde hare-
.ket etmediklerini gösterir. 

Subayların ifadesi, Reşat özarda'nm bu 
tarz sözler söylemediği mânasına gelmez. Bu 
mealde değildir. Hâdiseye başından sonuna ka
dar şahidolmadıklarım, bâzı sözleri duymaları-
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na imkân olmadığını, binaenaleyh, söylenip 
söylenmediği hususunda, her hangi bir be
yanda bulunamıyacaklarını söylemekten ileri 
gitmemişlerdir. Bu durumda., muhterem arka
daşlarım, komisyonumuzun ekseriyeti, hâdise
nin; yürütme organının bir tertibi neticesin
de ileri sürülmüş gayriciddi ıbir isnat olmadığı 
sonucuna varmıştır. Bu sonuca vardıktan son
ra bundan çıkacak olan tabiî netice; böyle 
bir isnadın behemahâl bağımsız Türk mahkeme
si önüne gönderilmesi gerektiğidir. 

Komisyonumuzun bu husustaki mülâhazası 
şudur; millî geleneklerimiz Türk Silâhlı Kuv
vetlerine hakaret edenlere müsamaha etme
mektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, hattâ 
gayrimillî partiler mensuplarının dahi orduya, 
burada isnadedildiği şekilde hakaret ettikleri
ne dair bir misal verilemez. (Soldan gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki', eğer isnat ciddî ise, sayın 
özarda'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masını siz de kalbul edeceksiniz; isnat ciddî 
ise... 

Çıkardığımız neticeyi komisyon olarak ra
porumuza yazmışız, burada da izah edeceğim. 
Komisyonun fikri bu, ekseriyetin fikri, komis
yonun fikridir. 

Şimdi arkadaşlarım, bizim millî gelenekleri
miz, Silâhlı Kuvvetlerin, milletin bir parçası 
olarak her türlü münakaşanın ve tezyifin üze
rinde tutulmasını o kadar gerektirir ki, bu 
Türk Silhâlı Kuvvetlerinin Başkumandanlığı, 
bu Yüce Heyetin mânevi varlığında mündemiç
tir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı
nın kendi mânevi varlığında mündemiçolan bir 
Yüce Heyet eğer, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
kendi üyelerinden biri tarafından hakaret 
edildiği isnadını ciddî bulursa elbetteki bu 
memlekette kamu nizamını korumanın, Anaya
sayı ve o Anayasanın getirdiği müesseseleri 
korumanın, belli başlı meşru vasıtalarından 
biri olan Devlet kuvvetlerinin haysiyetini 
de korumasını bilecektir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurma
yın lütfen.. 
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ÎCARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

İORCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarını; 
hâdisenin buraya bugün gelmiş »olması da yü
rütme organının bir tertibi olarak ileri sürül
dü. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talebini 13 
Ağustos 1962 tarihinde Bursa Cumhuriyet Sav
cılığına göndermiştir. Bursa Cumhuriyet Savcı
lığı 3 Eylül 1962 günü Adalet Bakanlığına yaz
mıştı*. Adalet Bakanlığı 29 Eylül 1962 günü 
Başbakanlığa yazmıştır. Başbakanlık 3 Ekim 
1962 günü dosyayı Meclise intikal ettirmiştir. 
Binaenaleyh, bu tarihlerin tetkiki, yürütme or
ganının vazifesini âzami çabukluk içinde ya
pıldığını göstermektedir. Karma Komisyonu
muzda bu meselenin incelenmesinin uzun sürü
şünün tek sebebi, hazırlanmakta bulunan bir 
af kanununun mevcudiyeti ve bu hazırlıklar 
muvacehesinde gereken kararların hilâhara 
verilmesi zaruretine dayanıyordu. Bu nokta, 
doğrudan doğruya yasama organını ilgilendi
ren bir noktadır. İsnadın yürütme organının 
bir tertibi olup olmadığı konusu ile en ufak 
bir ilgisi yoktur. Yürütme organı içerisinde, 
yazışmaların tarihleri her halükârda böyle bir 
tertibin bu noktadan da iddia edilemiyeceğini 
açık şekilde göstermektedir. Bendeniz Komis
yonunuzun sözcüsü olarak şunu temenni ede
rim ki; (Soldan «Allah seni ıslah etsin?» ses
leri.) Her halükârda Allah hepimizi ıslah eder. 
(Gülüşmeler) Her halükârda, münakaşalar is
nadın ciddî olup olmadığı noktasında cere
yan etmelidir, öyle sanıyorum ki; eğer isnad 
ciddî ise hu hareketin yasama dokunulmaz
lığını kaldırılmasını gerektirdiği yolunda ko
misyonumuzun vardığı kanaatin aleyhinde hu 
kürsüden söz söylenmiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
lehinde. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Sab
rettin Çanga: lehinde. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin vermiş ol
duğu karar gereğince konuşmalar münavebe ile 
cereyan etmektedir. Lehinde, aleyhinde ve 
üzeimde olarak muayyen hi rtertip yaptık. Bu 
tertip üzerine müzakereler cereyan etmektedir. 
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NEVZAT ŞENER (Amasyu) — Sataşma 

oldu, cevap vereceğim; Coşkun Kırca'nın- söz-
lerino cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Şahsınıza sataşıldığı hakkın
da bir iddia olmadığı müddetçe zatıâlinizin, ay
rıca cevap verme hakkı yoktur, sayın Şener. 

Buyurun sayın Çangu. 
ıSADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muh, 

terem arkadaşlarını, seçim böligemde cereyan 
eden hu olay ıhakkında görgü ve 'bilgilerimi 
(hiçbir ıbasit hesalba dayanmadan nakletmek v© 
arkadaşlarımı bâzı hususlarda, kullanacakları 
oylar 'bakımından uyarmak isterim. Bu, be
nim. için kaçınılmaz hir vazife olmuştur. 

Olay, Gemlik ilçesinin Küçükkumla köyün
de cereyan etmiştir. Olaydan bir gün evvel 
veyahut 'da tahmin ediyorum aynı gün, Gemlik 
Adalet Partisinin ilçe kongresi yapılmıştır. 
Ve biraz evvel komisyon sözcüsü arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, hu kongrede C. H. P. ye ve 
onun Genel 'Başkanına ağza alınmıyaeak şekil
de hakaretler yağdırılmıştır. Gece Küçükkum
la köyünün gazinosunda 'bir Senatör, içlerinde 
Reşat Ozarda'da dâhil olmak üzere iki mil
letvekili, A. P. ilce idare kurulundan hâzı üye
ler içki sofrasında sohbet ederken, . zabıtlarda 
yer alan sözler aynen Reşat özardıa arkadaşı
mız 'tarafından sarf edilmiştir. Bu, bir ter-
tibolarak vasıflandırılıyor. Bunun tertibol-
duğunu düşünmek, tahmin ediyorum ki, tahki-
Ikat haşladıktan sonra arkadaşlarımın aklına 
gelmiş olacak. Çünkü, eğer tertib olsaydı; Re
şat özarda arkadaşımız, sadece Küçükkumla 
köyünde değil, ertesi gün Orhangazi'nin Müs-
limsölöz köyünde de daha 'ağır hir şekilde, yi
ne zahıtlarda vardır, daha etraflı 'bir şekil
de ımillî bütünlüğümüzü sarsıcı hir şekilde 
hakaretlerde 'bulunmuştur, yine alkollü hir 
halde. 'Bu hâdiseler Meclisin tatil olduğu za
mana tesadüf ettiği için Bursa'daydım. Hâdi
senin, hemen 'akabinde, ertesi gün Sayın Basın 
Yayın ve Turizm Bakanı Gemlilk'in Küçükkum
la Iköyü civarında 'bir turistik kampa gelecekti 
ricamız üzerine. Bu vesileyle kendisini karşı
lamaya gittik. 'Bakan orada temaslarını yapar
ken, ibu hâdisenin aynen olup 'olmadığı husu
sunda, hiz de, civardan hilgi topladık. Tabiî 
hiraz evvel Şener arkadaşımızın ifade ettiği 
şekilde Adalet Partililer veyahut da C. R. 
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Partililer öyle partizanca bir şekilde değil, 
eski Demokratlardan ki, çok yakından tanırım. 
(hattâ bugün içlerinde vazife almış arkadaşları
mız dahi, bu arkadaşın 'hangi sebeple Buraa'ya 
gönderildiğini, (Bursa'nın huzurunu, dirliğini 
bozduğunu ve bu sözlerin söylendiğini de açıkça 
ifade ettiler. Eğer hâdise bir tertibolsaydı gaze
telerde yer alan bu konunun Reşat özarda ta
rafından ertesi günü tekzi'b edilmesi icabederd'i. 
Bu tekzip dahi yapılmamıştır. Ertesi 'gün de 
Orhangazi'nin Müslimsölöz köyünde, daha ağır 
bir şekilde yine subaylara, köy enstitüsü tale
belerine, öğretmenlere, C. H. Partililere, (Başba
kana çok ağır bir şekilde hakaret «dilm'iş ve 
bu da yine gazetelerde yeralmıştır. Yine Re
şat Özarda'dan ses yo'k... Eğer Küçüklkumla 
hâdisesi bir tertip ise, Orhangazi'nin ıMüslim-
sölöz köyündeki hâdise de za'btedilmiştir ve biz
zat köylüler tarafından bu 'zaibıt adlî mercilere 
de intikal ettirilmiştir. Bu hususa da arkadaş
larımızın dikkatini çekmek isterim. 

îhbar Cumhuriyet Halk Partili Ibir .arka
daş tarafından yapıldı deniyor. Necati A'kgün 
arkadaşımız (hâdisenin olduğu günden iki gün 
evvel il idare kurulundan, çalıştığı gazeteden 
izin almış, misafirlerinin geleceğim ve bu iti
barla Küçükkumla'da gazinoda 3 - 4 gün say
fiyeye çıkacağını söylemiştir. 

Reşat özarda Gemlik'e' gelecek, Gemlik il
çe (kongresinde konuşacak, arkasından, gece 'ga

zinoda sofraya oturup yiyecekler, içecekler, Ne
cati A'kgün'ün de işi gücü yok da Reşat öaar-
da'yı takibedecek. Şimdi, Bursa Milletvekili 
arkadaşlarım da buradadırlar, hepsi bilirler; 
eğer bir tertiıbolsa insan kendi çevresi içindeki 
insanlara !bu tertibi yapar ki, bölgesinde bir 
menfaat temin etsin, Reşat özarda'nın Bursa. 
ile ilgisi nedir? Açık söylüyorum arkadaşlar; 
bu hâdise olduktan sonra hizzat üzüntülerini 
ifade edenler, Adalet Partililer veyahut dün 
Demokrat Partiye mensulbo'lup da bugün hiçbir 
partiye mensubolmıyan arkadaşlanmız 'Olmuş
tur. Ve Reşat özarda'nın, ısrarla bu sözleri 
söylediğini de teyidetmiışlerdir. 

Bir şeyi daha açıklamak isterim: Cumhuri
yet Halk Partililerinin yetiştiği siyasi mektep
te ihbar metodu yoktur. Dün... (Sağdan, «Ooo» 
sesleri, gülüşmeler ve orta sıralardan alkışlar.) 
Dün Demokrat Parti genel merkezinin ocak, 
bucak başkanlarına, illere C. H. Partililerin ko- I 

1 3 . 5 . 1 9 6 3 0 : 1 
i nuşmalarını adım adım takibedip zabıt tutacak-
I smız diye bu partiden genelgeler de yollanma-
I mıştır. Yani vatandaşı jurnalcılığa ispiyonculu 
I ğa teşvik eden vesikalar dün mevcuttu ama 
I bugün bu yoktur. 
I Arkadaşlar, hâdisenin olduğunun kuvvetli 
I bir delili de zabıtta, sözcü Coşkun Kırca arka 
I daşımızm söylediği gibi, bâzı şahit ifadelerinin 
I hâdisenin hemen akabinde tahkikata başlama-
I dan evvel olduğu gibi ve hattâ bugün de de-
I vam etmektedir, Bursa'dan şimdi geldim, bir sa-
I at oldu geleli, devam etmektedir, ocakçı ve gar-
I son oranın Adalet Partilileri tarafından ifade-
I lerini değiştirmeleri için ölümle dahi tehdit edil-
I mistir. Bayram tatilinde dahi bâzı arkadaşların 

bu gayreti gösterdikleri, şayet dokunulmazlık' 
I kalktığı takdirde adliyeye intikal edecek bu 
I mevzu için beyanlarını değiştirmesi hususunda. 

tazyikler yapıldığı ve hattâ bana nakledildiği-
I ne gSre, bu hususta emniyetçe tutulan raporla-
I rın dahi İçişleri Bakanlığına gönderildiği dahi 
I söylenmektedir. 
I Şimdi bu olayı bir yana bırakarak,... (Esme-
I in, sesi) 
I Ben Esmein'i bilmem, Esmein'i bir yana bı-
I rakıyorum. Yalnız, şurada vazife gören insan-
I 1ar olarak, üzerimize düşen vazifeleri hangi şe-
I kilde anladığımızı ve hangi şekilde yapmamız 
I gerektiğini bir defa daha birbirimize hatırlat-
I mayı daha mühim telâkki ediyorum. 
I Bu olay, milletvekilliğine indirilmiş bir dar-
I be olarak vasıflandırılıyor. Arkadaşlar, millet-
I vekilliği her çeşit hakka sahip veyahut da her 
I çeşit haksız tecavüzleri yapabilecek bir rnüesse-
I se değildir. Bizim de haddimizi, hududumuzu 
I bilmemizin bir derecesi vardır. Milletvekili 
I olduk diye her çeşit müesseseye, her şahsa teca-
I vüz edeceğiz, ondan sonra bu kürsüye gelip 
I mukaddes dokunulmazlık müessesesinden bahse-
I deceğiz. Yok böyle şey. Suç işliyen kimse, eğer 
I hiçbir korkusu yoksa hakikaten bu suçu işleme-
I miş ise çıkar buraya gelir, kendisi söyler ve 
I kendi dokunulmazlığının da kalkmasını ister. 
I Aksi halde Esmein'in ifadeleri yahut muhtelif 
I süslü sözlerle dokunulmazlık müessesesinin kal-
I kanı altına gizlenmek daha feci bir şey olur. El-
J. bette ki, birbirimizin haklarım da,, mesuliyetle-• 
I rini de müdafaa edeceğiz arkadaşlar. Fakat bu 
I mesuliyet hududu taşıdığı takdirde, mesuliyet-
I sizlik bir davranış halini aldığı takdirde artık 
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bizim için bu mesuliyetsizliği müdafaa etmek 
bir vazife yapmak değil, vazifelerimize ihane
tin tam kendisi olur. 

ilâhlara kurban istenmiş ve bu da Reşat 
özarda'ya tesadüf etmiş. 

Nevzat Şener arkdaaşıma hatırlatmak isti
yorum... 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — İlâhla
rın midesi bozulur. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Şener 
arkadaşım kendisi çıkıp da böyle bir konuşma 
yapabilir mi? Vicdanı bunu kabul eder mi? Ni
ye bu 450 arkadaş çıkıp yurt sathında dolaşı
yoruz da, şuradaki münakaşalarımız, mücadele
lerimiz hariç, hiçbirimiz suç mahiyetinde bir 
davranışta bulunmuyoruz? Demek ki arkadaşı
mız gelmiş, belki alkolün tesiri ile, belki de çev
renin kendisine verdiği coşturucu bir hava ile 
kalkmış bunları - gönlümün bütün samimiyeti 
ile ifade edeyim ki - açıkça söylemiştir. Bu iti
barla, muhterem arkadaşlar, her türlü şüphe
nin içimizde devamı yerine, eğer şayet arkadaşı
mız - ben de canü gönülden temenni ederim -
böyle bir şey söylememişse veyahut da söylemiş 
de bunun delil yetersizliği ortaya çıkmışsa, bu
nun münakaşasını, bunun mukayesesini biz de
ğil de, yetkili adlî merciler yapmalıdır. Bura
dan çıkacak karar, Şener arkadaşımızın d„ediği 
gibi, bizden sonrakilere emsal değil, bütün mil
letin kendisine emsal olacak bir karar olmalıdır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Oğuz, üzerinde. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlarım; millî iradenin mümessilleri olarak 
bizler teşriî masuniyetin zırhı içinde millet ka
derine her yönden müessir olabilecek hürriyeti, 
istiklâli, birçok defalar hatalar pahasına da ol
sa hissetmek için, Anayasada kendimize bu hak
kı tanımış bulunmkatayız. 

Teşriî masuniyet müessesesi şu veya bu şah
sın gelip geçici bir hâdisesi münasebetiyle ele 
alınması lâzımgelen meselenin çok üstünde, hem 
yakın maziye taallûku itibariyle hem gelecek 
yıllara sâri neticeleri itibariyle, üzerinde dikkat
le durulmağa değer mevzulardan biri olmak 
lâzımgelir kanaatındayım. (Brova sesleri) 

Bir arkadaşımız bâzı toplantılarda konuşma
larda bulunmuş. Kendisine suç isnadedilnıek-
tedir. Ağır cezayı müstelzimdir. Ve bu itibar-
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la Anayasa hükmü muvacehesinde teşriî masu
niyetinin kaldırılması için buraya sevk edilmek
tedir. Yüksek Meclis vâki bu ihbarlar ve isnat
ların ciddiyet derecesi üzerinde kanaat sahibi 
olup karar verme durumundadır. Şu ana kadar 
bize verilen izahlardan anlıyoruz ki, vâki isnajt 
Yüksek Meclisi bir yönden tatmin edeci bir yön
den tatmin edici olmaktan uzak, şüpheyi orta
ya çıkaracak mahiyettedir. Birçok hukukçu 
arkadaşlarımın benden sonra söz alacaklarına 
inanmış bulunarak, bu mevzuu onların teşrih 
masası önüne • bırakmak isterim. Bendeniz bu 
teşriî masuniyet müessesesinin 17 - 18 yıllık bir 
demokratik sisteme giriş devresindeki Türkiye'
deki tecellilerine yüksek dikkatlerinizi bilhassa 
çekmek zorundayım. 

Bizde teşriî masumiyetin kaldırılması hangi 
mevzularda ne anda ve ne zamanda ele alınmış 
ve alınmaktadır? Bu memleketin siyasi bünyesi 
içinde biz mahza yapılan bir hatânın derhal 
cezaya çarptırılması ile ona cevap vermekten 
uzak olarak siyasi birtakım neticeleri sağlamaya 
müteveccih davranışlar içinde olduğumuzu arz 
etmek isterim. (A.- P. ve Y. T. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın, arkadaşlarım, işin ehemmiyetine bi
naen sizleri biraz maziye götürmek istiyorum. 
Sene 1947, Vatan Gazetesinde bir makale yazıl
mıştır; yazar Adnan Menderes. Teşriî masuni
yetinin kaldırılması münasebetiyle Meclise bir 
müracaat vâki olmuştur. İlk muhalefet devre
sinin haşin devirleri ve tecrübesizlikleri içinde, 
hakikaten bunaltıcı havası içindeki bu çarpış
malar arasında bir sulhu mesalemet yolu aran
maktadır. Karşılıklı parti münasebetleri teşvik 
edilmektedir. Bu arada o günün iki parti gp-
n el idare kurulları arasında birtikım münaka-

. salar cereyan etmektedir. Hattâ bâzı tâbirlere 
göre, şirretlerin başı istenmekte, birisi, kurucu 
olduğu için, Menderes'in başı da istenebilece
ğine göre, bugün sağ olan biri Köprülü, biri 
Bayar tarafından makasa alınmış bir 12 Tem
muz eserini çıkarmak için, 12 Temmuz beyanna
mesini çıkarmak için, ikide bir komisyona, Men
deres'in teşriî masuniyetinin kaldırılması gelir 
ve gider. 

Başka bir nokta daha var fakat söylemekte 
mahzur vardır. (C. H. P. sıralarından; söyle 
söyle sesleri) O gün prensip olarak muhalefeti, 
gençler safında ve önünde prensip mücadelesi 
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yapma taraftarı olan Menderesi bizim safımız
dan alip o, bugün için sağ olan arkadaşın ma
kası altına çekebilmek için bir taraftan Söke'de, 
iki numaralı, toprak komisyonundan bahsedilir, 
öbür tarafta da Mecliste teşriî masuniyetinin 
kaldırılması bahsi girer ve çıkar, girer ve çıkar. 
Ve nihayet iş hallolur, .1.2 Temmuz beyanname
si halledilir, komisyondan teşriî masuniyetinin 
kaldırılması bertaraf edilir. (Orta sıralardan 
gürültüler) Tarihi hakikatlerdir. Bilinmesin
de fayda var. Demokratik sistemin faydası bu. 
Dünün bu acıları, bu hakikatleri yarma ışık tu
tacak da onun için. 1950 yılı sonlarında... 

OÎHAD BABAN (istanbul) — Doğru söy
lemiyorsun. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Meclis dağı
lacaktır. Son içtimada bir arkadaşımız, Sadık 
Aldoğan tek hedefe hücum ettiği için teşriî ma-
suniyetnin kaldırılması için emir vermişti. • On
dan evvel de o, mevzu münasebetiyle bahis ko
nusu olan teşriî masuniyetin kaldırılması; 3 ay 
evvel, beş ay evvel de ele alınabilirdi, hayır; 
1050 de son içtima, seçimlere gidiliyor, o gün 
Meclis tatile giriyor, kapanıyor. Sadık Aldo-
ğan'ın teşriî masuniyeti kaldırılmış, hapse atıl
mış ve bu havanın içkide seçime gidilmişti... 
(ıSağdan, bravo sesleri, alkışlar) Seneler ilerli
yor, bir partinin Genel Başkanı 1957 yılında o 
ıgünün iktidarına aman vermiyeeek çalışmalar
da ve hücumlarda bulunmaktadır. Bunu karşı
sında görerek seçime gitmek oldukça sıkıntılı, 
bir de bununla uğraşmak lâzım. Ne yapmak lâ
zım? «Zâlimlerin uşakları demiş», Evrilip çev
rildi teşriî masuniyeti kaldırıldı ve hapse atıldı. 
Ve biz o yıılın büyük seçimini genel başkansız 
yaptık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, beni titre
ten, (A) nın, (B) nin teşriî masuniyetinin kal
dırılması keyfiyeti değildir. Bu memleketteki 
siyasi ortamı olduğu gibi görmek zaruretiyle 
karşı karşıyayız. 

-Bir ihtilâl olur, 350 bin müracaat, ihbar var. 
80 bini muameleye tabi tutuldu. O günden bu
güne bu memleket hâlâ bu karşılıklı ihbarların 
acısı altında kıvranmakta ve kendini kurtara-
mamaktadır. (ıSağ ve soldan bravo sesleri) 

Bizdoıst olmak kardeş olmak, müşterek bir 
hedef ve sisteme ulaşmak gayretinde iken, iki 
yıl evvelki yaşadığımız bu hâdisenin yükünü 
daha sırtımızdan atmış vaziyette değiliz. Ne 
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yapalım? teessür içindeyiz, hep beraber. Siya
si ortamın bu olmaması gerekir ve bu ortama 
önderlik edecek Sayın Milletvekillerinin de si
yasi icapları, ahlâkı, nezaketti her zaman göz 
önünde tutmadan da elbette bir zaruret olmak 
lâzımıgelir. Bunu da bizini idrak etmemiz iea-
ibeder. Benim titrediğim nokta, bu siyasi vasa
tım içinde biz teşriî masuniyeti yine mazide ol
duğu gibi bugün ve yarin da siyası bâzi mak
satlar ve hedefler için kullanmayı İtiyadeder 
ve yine bu siyasi ortam içerisinde üç kişimin 
ihhariyle her milletvekiline takacağımız bâzı 
kulplarla onları bu akibetlere sürüklerşejk, 
«ıMilletvekillüğinin dokunulmazlığı nerede ka
lır, neticesi ne olur?» sualini de göz önünde 
tutmamız lâzımgelmez mi?... 

Şimdi, mevzuu şu şekilde kapatmama mü
saadelerinizi rica edeceğim : 

Arkadaşlarım, bu arada çıkan siyasi afların 
adetleri. de az olmasa gerek. Bu arada, Anaya
saya tecavüz addedilen davranışların, onlara 
vasıta olanların da aflardan istifade ettiği bi
rer hakikat. Memlekette sükûn ve huzuru sağ
lamaya müteveccih gayretlerimiz bugün Dev
let işlerinin üstünde yer almakta, rol oynamak
tadır. Tam bu havanın içerisinde, şurada önü
nüzde teşrih edilen, ıciddiyeti üzerinde vicdan
larınızda bir kanaat tevlidedemiyen bügilere 
rağmen bu teşriî masuniyetin kaldırılmasında 
fayda değil, zarar olduğu kanaatindeyim. Bir 
iki arkadaşın işittiklerine dair olan görüşleri 
yanında, aklı başında bir profesör arkadaşın 
konuşması, deıf'i, onun kadar, hattâ daha kıy
metli addedilebilir. Şu halde maziden bu yana 
bize ışık tutan hâdiseler, teşriî masuniyetlerin 
'kaldırılması hâdiseleri yanında bunu da ekler
sek, yarıma, bu siyasi ortam arasında arzu edil
diği zaman yüzlerce milletvekilinin daha aynı 
dosyalarının getirilmesinin mümkün ve bu ne
ticenin alınmasının mümkün olduğunu lûtrfen 
hep .beraber kabul edelim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (ıSağ ve sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin; Aleyhin
de. 

TURHAN BİLOİN (Erzurum) .— Muhte
rem arkadaşlar; bendeniz, benden evvel konu
şan arkadaşltrımın zaviyesinden değil, mesele
ye başka bir açıdan bakmak istiyorum, 
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Dokunulmazlık müessesesinin bütün modern 

parlâmentolardaki tatbikatını imkânlarım nis-
betinde araştırdım /ve bilhassa 1961 yeni Ana
yasamızın tedvini sırasında Komisyonda vâki 
müzakereleri, ki bunlar teype alınmış henüz 
bir kısmı neşredilmemiştir, bunları da öğren
meye çalıştım ve kendi anlayışıma göre hazır
ladığım, ve bütün lehte, aleyhteki görüşleri kı
sa notlar halinde toparlamaya çalıştım. Huzu
runuzda yüksek müsamahanıza sığınarak bun
ları okuyacağım. 

Huhterem arkadaşlar, dokunulmazlık pren
sibinin ortaya çıkmasına sebep, iktidara mu
halif .milletvekillerinin, iktidar tarafından key
fî, esassız ihbarlarla takibata mâruz bırakıl
mak suretiyle teşriî faaliyetlerden alıkonul-
mamaları fikri olmuştur. Filhakika ingiltere'de 
Kıral, bir vakitler parlâmentoya girmelerini 
kendisi ilcin tehlikeli addettiği kimseleri bir 
takım cezai takibat yollarına Ibaş vurmak ve 
meselâ; onların aleyhinde cezai suç teşkil ede
cek bir takım asılsız ihbarları adamlarına yap
tırmak -suretiyle yakalattırır ve parlâmentoya 
girmelerine mâni olurdu. Binaenaleyh, teşriî var 
zife ile İlgisi olmıyan fiillerden dolayı Aıvaım 
Kamarası azalarını hapis ve tevfkif 'ettirmek im
kânını yok etmek için bu müessese dünyada vü
cut buldu. Modern hukukta da dokunulmazlık 
bu esasa binaen ye,r almış ve istenmiştir ki; 
«milletvekilleri takibat neticesi vazifelerinden 
alıkonmasmlar veya her no şekilde olursa olsun 
çalışmaları sekteye uğramasın.» Kısacası, mil
letvekillerinin temsil vazife ve salâhiyetlerini 
serbestçe huzur içinde, lâyıikı veçhile yapma
ları ve herhangi (bir müdahaleye mâruz bırakıl-
mamaları, cemiyetin menfaatine uygun görül
müş ve bu sebepledir ki, cinai cürmümeşhut 
hali müstesna, diler bütün hallerde teşriî mec
lisin kararma menut addedilmiştir. 

Cürmümeşhut müstesna diyoruz, cürmümeş
hut halinde suç fiilinin ika edilmiş olduğunda 
her hangi bir şüphe varit olamaz, yani fiili ya
pan kimsenin suçluluk hali şüphe ve tereddüde 
mahal bıraıkmıyaca'k mahiyettedir. 

Dokunulmazlık müessesesinin gayesi, millet-
vekülerini vazifeleri ile ilgili ölmıyan fiillerin
den dolayı suçsuz kılmak değil; bilhassa dik
katinize arzederkeîi, fiillerinden dolayı suçsuz 
kılmak değil; fakat iktidarın bir talkım (bahane
lere istinaden tevessül edeceği hareketlere karşı 
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onları himaye etmek maksadından doğmuştuk. 
Türküyle Büyük Millet Meclisi üyeliği devam 
ettiği müddetçe müruruzamanın işlemediğini 
yüksıek Meclise arz etmek isterim. Biliyorsunuz,, 
Anayasamizda bir de milletvekilliğinin sorumsuz
luğu mevzuubahisdir. Sorumsuzluğun gayesi; 
milletvekiline tam bir serbesti ve hürriyet ta
nımaktır. Milletvekili 'böylece tam bir vicdan 
huzuru içerisinde fikrini beyan ve reyini izhar 
edebililr. Dokunulmazlığın gayesi de bir bakı-

, ma Ibudur. Yani milletvekilinin hiçbir şeyden 
çekinmeksizin serbestçe vazifesini görmesini te
mindir. Dikkat edilecek olursa, Anayasamı
zın 79 ncu maddesi metninde sadece «suç» tâ
biri yer almış ve suçun nevi tasrih edilmemiş
tir. Dokunulmazlıik suçluluğun bütün nevileri
ni kapsıyacak mahiyettedir. Yani ister cürratt, 
ister kalbahat nevinden olsun suç adını taşryajn 
her fiil için milletvekilliği dokunulmazlığı bahis 
konusu lolabilecektir. 

1961 Anayasası hazırlanırtken dokunulmazlı
ğın nudütlandırılması ve bunun İbir imtiyaz ha
linden çıkarılması dahi teklif edilmiş, fakat 
fikir reddedilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, mutlak ta'kdir yetkisine bir hudut 
çizilmemiş ve objektif ölçüler asla vazedilmiş 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon sözcüsü ar
kadaşımız,! Reşat özarda arkadaşımız için, 
«mahkemeye gitsin, beraatı zimmet asildir.» bu
yurdular. Ve ilâve ettiler, «suçluluğu, kaziyed 
muhkeme ile sabit olsun» dediler. 

Muhterem arkadaşlarını, aynı mantık silsile
sinden hareket edecek olursak, bu takdirde ya
pılan bütün ithamların, meselâ, bir zina suçlu
sunun bu Parlâmentoda bulunmaması, onun 

* • 
da mahkemeye gitmesi icabeder. Demek ki, is
tisnaları tanımıyan, sadece suç tâbirini kullanan 
'!bir Anayasada böyle bir istisnayı aramakta, 
müsaade ederseniz, teUbette bir maksat aranabi
lir. Ben şahsan bunu aramakta kendimi haklı 
görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gün bütün dün
ya parlâmentolarında dokunulmazlık müessesesi 
münakaşa edilmektedir. Meselâ Haus Kensen'-
in, «La demoeratie sa nature sa voleur» ismin
deki eserinde dokunulmazlık müessesesinin ta
mamen kaldırılmasını ister. Ve şunu ilâva 
eder; müesseseyi; gayesi ile uygun düşecek 
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!bir şekilde işletmek lâzımdır. Eğer müesseseyi 
gayesinin ruhuna, uygun şekilde işletmiyor
sak bu takdirde müesseseyi kaldırmak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım; ben Erzurum Mil
letvekili Turhan Bilgin olarak burada sizlere 
bir teklifte bulunacağım; bu teklifim şu : 

«Bu müesseseye dokunmıyalım, icabederse 
dokunulmazlık müessesesini topyekûn kaldıra
lım. Fakat bu müesseseye dokunmıyalım. (Or
tadan, ne demek istiyor, sesleri)ı 

Ben, büyük bir zevk içerisinde, büyük bir 
heyecan içerisinde, Coşkun Kırca arkadaşımın, 
Emin Paksüt arkadaşımın ve bugün aramızda 
bulunmıyan Turan Güneş arkadaşımın, Par
lâmentoda bu madde müzakere edilirken, yap
mış oldukları, ileri sürdükleri mütalâaları din
ledim. Arkadaşlarımızın, bu meselede, bu 
teype alman ve henüz neşredilmemiş olan ko
nuşmaları neşrediiirse, o takdirde bugünkü 
fikirleriyle komisyonda 'bu madde tedvin edi
lirken söyledikleri arasındaki büyük farkı ken
dileri de müşahede edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, ihbar müessesesin
den bahsedildi. Bir gerçek bu. Bunu ihbar et
meyi şu partiye, bu partiye, şuna veya buna 
mal etmek şahsan benim harcım değil. Ama, 
bir vakıa. Bu, bir sosyal rahatsızlık. Bundan 
kısa bir süre evvel bir kitap neşredildi. «Ab-
dülhamit devrinin jurnalcıları» diye. O devrin 
nice yüksek insanlarının, nice kendilerine bel 
bağladığımız insanların dahi saraya jurnalde 
bulunduklarını tesbit ettik arkadaşlar. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Saraya değil, 
•mahkemeye gidecek. 

TURHAN BİLGİN (Devamla.) — Mahkeme
ye gitme meselesine gelince; ben bu Meclisin 
bugünkü oturumunda şayanı şükran bir ciheti 
belirtmek isterim. Heyecanlı* idim, acaba di
yordum bu Mecliste bu gibi bir mevzu konu
şulurken, bâzan olduğu gibi, heyecanlar fazla 
ileri mi gidecek diye tahmin ediyordum, fakat 
şu olgun havadan cesaret alarak ve müsamaha
nıza sığınarak müsaade ederseniz bir noktayı 
işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıs sabahı, ha
reket vukubulduktan sonra Türk Milletinin, 
bu hareketi yapmış olan, millet adına yapmış 
ola.n ordusuna karşı en ufak bir dil hareketi, 
fiilî bir hareketi, sözle dahi bir hareketi bahis 
konusu olmadı. Ama ondan sonra geçirdiği-
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miz bir devir vardır. Bu devri de üzülerek hep 
beraber hatırlıyalım. Bir ihbar müessesesinden 
bahsedildiği için arz ediyorum. Biz, Şark'ta 
300 arkadaş, ihbar müessesesinin işlemesi ne
ticesinde Sivas kampına gönderildik. O gün 
idareye el koymuş olan Kahraman Ordumuzun 
müntesipleri, üniformalı ihtilâlciler bizi tanı
mazlardı bile... 300 insan oraya gönderildi, t ik 
defa hâkim huzuruna çıktığımız zaman, askerî 
bir hâkim bize dedi ki ; «İki sandık getirdim, 
hepinizin hakkında iki sandık ihbar var.» Ve 
açtı, bu ihbarları bize gösterdi, muhterem ar
kadaşlarım. Benim gibi oraya gelen 300 arka
daş hakkında da bu şekilde ihbarlar vardı. 
Mahkemeye gidildi. Fakat bunlar içerisinde, 
hem de ihtilâl devresinin içerisinde, birtakım 
kademelerden geçtikten sonra muhakeme olu
nan arkadaşlarım içinden, bir tanesi dahi mah
kûm olmadı. Nihayet muhterem üniformalı ih
tilâlciler, bu büyük kütleye, özür dileriz, maa
lesef yüzlerce, binlerce ihbar var, deliler. > 

Muhterem arkadaşlarım, bir ihbar müesse
sesinden bahsettim ve bu bir içtimai rahatsız
lıktır, dedim. Bunu ben, bugün oldu, dün ol
muyordu, demiyorum. Maziye, ta Abdülhamit 
devrine kadar götürdüm bu meseleyi. 

Bu sebeple meselenin evvelâ dokunulmazlık 
müessesesi olarak şahsan müdafaa yapılmasına 
da taraftar bir insanım. Burada yine Türk Ana
yasa hukukunun umumi esaslarına ait Prof. 
Doktor İlhamı Arselen'in kitabından, ki bu ki
tap bugün üniversitelerimizde okunmaktadır, 
bâzı * pasajlar aldım, bunda aynen şöyle söylü
yor: «Dikkat edilecek olursa 79 neu madde 
metninde sadece suç tâbiri jev almış ve suçun 
nev'i tasrih edilmemiştir, suçluluğun bütün 
nevilerini kapsıyacak mahiyettedir. Yani, ister 
cürüm, ister kabahat nevinden olsun, suç adını 
taşıyan her fiil için milletvekilliği dokunulmaz
lığı bahis konusu olabilecektir.» 

Muhterem arkadaşlar; yine bu Anayasa 
profesörü, ki bugünkü Anayasanın tedvininde 
İstanbul Üniversitesinin hazırlamış bulunduğu 
metni hazırlıyanlardan birisidir, dokunulmaz
lık müessesesinin kaldırılmasına taraftardır ve 
tamamen aleyhindedir. «Dokunulmazlık mü
essesesi kalksın» demektedir. Dokunulmazlık 
müessesesinin tamamen aleyhtarı olan bu zatın, 
bugün Türk üniversitelerinde okutulan kitabın
dan bir iki paragraf arz ettim. 
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Bir noktaya daha işaret edeceğim. Diyorlar 

ki, dokunulmazlık kaldırılacaksa buna müte
dair kararda kazai mahiyet arz edebilecek hü
kümlerin yer almaması gerekmektedir. Bu kür
süden şahitlerin sadece beyanları, ifadeleri 
okunmalı. Komisyon Sözcüsü arkadaşımız belki 
sacdan soldan kendine vâki sözler, vâki sualle
re f"wan mahivetinde de olsa, kendileri bu şa
hitleri, bir kazai merci imiş gibi değerlendirme
ye. mesafelerden dııvabilir veya duvamaz -dive 
hükümler v<*rm°kten bahsettiler ve bir nevi ken
dilerini salâhîvetli bir mahkemenin reisi sıfa-
tivlo, görmemeleri lâzım ama, âdeta burada ve
yahut da bir iddia makamını teşkil edivormuş-

1 nasıra. .bir. müddeiıınnımimişces'ine iddialarda 
bulundular. Bu noktaya da işaret etmek iste
rim . f 

Muhterem arkadaşlar, üçüncü nokta, Nev
zat Şener arkadaşımız yantı^ı konuşmasında 
bu bir icra organının tertibidir demedi. Yani 
konuşmasında her zaman olduğu gibi, muay
yen tem avı islemeye çalıştı. Fakat bilmiyoruz 
ne seben^e, bunu icra organın bir tertibi şekli
ne soktular. Arkadaşımız konuşmasında bu, 
kademedeki O.TT.P. bilerin tertibi, dedi. Bunun 
arasındaki farkı bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel konu
şan arkadaşlarım, meseleyi gerektiği şekilde 
huzurunuza getirdiler. Ne bir kimseyi itbam; ne 
de bir kimseyi müdafaa etmek maksadiyle hu
zurunuza çıkmış değilim. Bendeniz, bir müesse
senin müdafaasını, dilimin döndüğü kadar yap
maya 'çalışıyorum. Yalnız, şu kadarım arz ede-
yiım ki, bugün bana olan, yarın sana t olabilir. 
Bu, çok partili rejimde, bugün muhalefet safla
rında bulunan arkadaşlar yarın iktidar safın
da ; bugün iktidarda bulunan arkadaşlar da ya
rın muhalefet safında bulunabilirler. Bunun bir 
yol olmamasını istiyoruz. 

Kaldı ki, suçsuzluğu ortadan kaldıran bir 
durum yok. Bizim Anayasamızda devre sonuna 
bırakmak gibi bir durum vardır. Acaba bu de
rece, devre sonuna bırakılmasına dahi taham
mül edilmiyen bir durum varsa, o takdirde bu 
husus Türk Parlâmentosuna Sayın Hükümet 
erkânının açıklaması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz sözlerime 
nihayet vermeden önce Hans Kensen'in noktai 
nazarına hak vereceğim. Ya bu dokunulmazlık 
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nıüe'ssesesini (gerektiği şekilde koruyalım veya
hut bu müesseseyi gayesine uygun düşecek bir 
şekilde işletelim, veyahult da bu müesseseyi 
tamamen ortadan kaldıralım, diyorum. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Recai îsken-
deroğlu, lehinde. (Ortadan bir ses : Bravo îs-
kenderoğlu ve alkışlar) 

RECAİ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, değer ve ehemmiyetini 
Anayasadan alan ve üzerinde çok kıymetli fi
kirler serd edilen dokunulmazlık müessesesi 
Yüksek Huzurunuzda görüşülürken siyasi eti
ket fanatizminden tamamiyle münezzeh muhte
rem bir heyetin karşısında bulunduğum kana
at ve düşüncesiyle söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ bu meseleyi birkaç yönden ele alıp 
tahlile tabi tutmak iktiza eder. Birisi objektif 
hukuk hükümleri yani Anayasa hükümleri mu
vacehesinde tahlil etmek; diğeri hususi hukuk 
hükümleri muvacehesinde tahlile tabi tutmak, 
bir üçüncüsü de siyasi yönden ele alıp ehemmi
yetini ortaya vaz'ettikten sonra ona göre bir 
hükme varmak iktiza eder. 

.Sözümün esasına geçmeden evvel, Sayın Ah
met Oğuz Beyefendinin konuşmasının bir nok
tasına temas edeceğim. Konuşmalarının başlan
gıcında dediler ki. «gerek Komisyon Sözcüsü, 
gerekse diğer arkadaşlarımız, Sayın Reşat öz-
arda'nm, kendisine isnadedilen suç hususunda 
beyanda bulunup bulunmadığı mevzuu, benim 
kanaatimin yüzde 50 sinde mevcut, yüzde 50 
sinde ise varit değildir.» Kendilerinde bu ka
naatin olmasına rağmen, konuşmalarının sonun
da, dokunulmazlığın kaldırılmamasmı talep ve 
teklif ettiler. 

Sayın Ahmet Oğuz gayet iyi bilirler ki, ufa
cık bir şüphenin, efkârı umumiyenin vicdanın
dan bertaraf edilebilmesi ancak kaziyei muh
kem haline irca edilmesiyle mümkün olacaktır. 

'Sayın Reşat özarda hakkında bugün her çe
şit müessese mensupları içinde bu durum, bu 
mevzu şüphe halinde beslenmektedir. G-önül ar
zu ederdi ki, Sayın Reşat özarda, konuşan di
ğer bütün hatiplerden evvel söz alıp, kendi hak
kında vâki olan bu isnadın efkârı umumiyede 
tamamiyle müberra hale gelmesi için teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasını talebetsin ve mah-
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kemeye gidip, hepimizin gönül huzuru ile ar
zu ettiğimiz beraet ilâmına sahip çıksın. 

Muhterem arkadaşlar, işin objektif hukuk 
esaslarına gelince : 

Dokunulmazlık müessesesi lüzumuna hepi
mizin bildiği gibi, parlömanter demokratik ida
renin beşiği olan İngiltere'de daha 12 nci asır
da, kıralla halk mümessilleri arasında cereyan 
eden mücadele neticesinde, kaani olunmuş ve 
şiddetli mücadeleler sonunda Magna Carta Li-
bertatum denilen bir belgeye bağlamış ve o ' 
belgenin içinde dercedilmişti. Bunun ehemmi
yeti, bunun önemi demokratik parlömanter re
jimlerde izahtan müstağnidir. Ama meşhur bir 
hüküm vardır: «Her hüküm ve karar, bulundu
ğu şart, vasat ve zamana göre hükme bağlan
ması icabeder.» Bugün (gizli kapaklı, etrafından 
veya kenarından ne şekilde beyan etmeye çalı
şırsak çalışalım, hangi zümre tarafından yapıl
mış olursa olsun, Türk Ordusuna, esefle ifade 
edeyim M, politikacıların karşısında yer aldırıl-
mıştır. Istenmiye istenmiye Türk Ordusu, ken
disini daima politikacının karşısında tayakku-
za sahip, daima müdafaayı nefs vaziyetinde 
görmektedir. 

27 Mayıs öncesi, politik münakaşalar ve du
rumlarla yani Demokrat Parti muhalefeti veya 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti devrindeki 
birtakım siyasi çekişmelerden istimdat etmek 
suretiyle bugünün siyasi ortamında mukayese
ler yapmak sakattır, tyi bilmemiz icabeder ki, 
27 Mayıs inkılâbından sonra köprülerin altın
dan çok, hem pek çok sular geçmiştir, hem de 
rengi değişik olan sular geçmiştir. Artık mazi
nin özlemi, mazinin misalleri bugünkü Türk 
sosyetesinin ortasında yer alamıyacaktır. Bu 
misaller hiçbir zaman bizim için bir baz olma
malıdır, mulhterem arkadaşlarım. 

Hepimiz yakînen 25 Ekim seçimlerinden 
sonra cereyan eden olayların içinde yetiştik, 
gördük, müşahede ettik. Bu Parlâmentoya eğer 
bu memleketin, bu milletin namus ve ırz bek
çiliğini yapan ışerefii ordusunun bâzı 'mensup
ları namlularını tevcih etti ise" (kabahat tama-
miyle bizde idi. (Biz bunu böyle (bilmeliyiz. 
Ben Sayın. Adalet Parti sözcülerine sorarım. 
Bir 'zamanki örteni 'içinde yine mulhterem bir 
arkadaşları 'ordu .mensuplıarma hakaret ettiğin
de derhal partilerinden iihracetme tedbirlerimi 
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aldılar bu, kürsüde mevzuubıalhsolduğu zaman 
Meclise geldiği zaman onu müdafaa etmek ih
tiyaç ve lüzumunu hissetmediler. Acaba bun
ların arasında ne igibi bir fark vardı? Ogün 
de 'kuliste,, 'o muhterem arkadaş hakkında gö
rüşmeler (başlamadan ıevve'l, efendim tertiptir, 
taısnidir, isnattır; ışudur, budur, dendi. Yok 
inönü'nün tertibidir, yok Halk Partisinin ter
tibidir, yok ışunun tertibidir. sŞalhsan itimat, 
buyurun, halk efkârı, 'inönü'nün 'tertibidir, 
Cumhuriyet Halk Partisinin tertibidir. Millet 
Partisinin tertibidir lâflarından artık bıkmış
tır 'arkadaşlar. 

Biz milletvekili olarak, Türk (Milletinin 
müştakı bulunduğu parlamenter demokratik 
rejimin, bungun 'Türk sosyetesindeki ortamının 
icapları ne ise o istikamette hareket etmek ve 
o istikamette kararlara varmak mecburiyetin
deyiz; Yoksa bizden sonra gelecek nesiller 
önünde, dün tel'in edilmiş -olan; milletçe tel'in 
edilmiş olan hırçın politikacılarının, tarih say
falarında hırçın politikacıların durumuna düş
müş oluruz, mulhterem arkadaşlarım. Evlât
larımıza parlömanter demokratik rejimi pürüz
süz ahlaki ölçülerle temin etmedikten sonra 
'Türk Milletinin karşısına çıkmak Türk tarihin
de an'cak hayadan mahrum insanların kârı 'ola-
ıcalktır. Bu balkımdan gönül çok arzu 'etlerdi 
ki, serhatlerin ve Orta - Anadolu'nun bozkır 
topraklarınm buram buram kokusunu taşıyan 
Mehmetçiğinden tâ orgeneraline kadar bir ca
mianın daha dün içinden ayrılmış olan Bayın 
Adalet Partisi Genel Başkanı Gümüşpala'dan 
Ibekienfen :şu idi iki, vukuundan şüyuu beter 
bir hâdise 'karşısında şerefli Türk Ordusunun 
bu kabil endişelerden ve üzüntülerden, bu ka
bil zanlardan 'kurtulması için, benim partili 
arkadaşım iSayın Reşat özarda'nın dokunul
mazlığının kaldırılmasın ı talebediyorum, desin 
ve Sayın Reşat (karda 'da âdil Türk hâkiminin 
huzurunda, yine eski şerefli mevkiine dönmek 
için beraet ilâmını ailmış olsun. O bakımdan 
sizlerden istirhamım, şahsî istirhamım bu .do
kunulmazlığın kaldırılması istikametinde reyle
rinizi vermenizdir. Hepinizi hürmetle ıselâ'm-
iarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Kemal Bağci'oğlu, ko
misyonda muhalelfet şerhi beyan etmiştir. 
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KEMAL (BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem (Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; ben
deniz, Tandoğan Meydanı Şafak: Apartmanı 
8/3 numaralı hanede oturan Maraş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu. Telefon numaram: 13 15 09. 
('Ortadan gürültüler) 

Arkadaşlar, sözlerime böyle, biraz esprili 
tarzda, orijinal bir ifadeyle başlamak zarure-
tini şunun İçin duydum: Zaten 'komisyonda 
bu mesele hakkımda kanaatlerimi ifade ettikten 
sonra, Mecliste yüksek huzurlarınızda konuş-
mayıp, yalnız reyimi izhar etmek suretiyle ye
tinecektim. Ama, komisyon toplantısını ta-
kiıbeden günlerden 2 -13 gün sonra çıkmış bulu
nan '20 Nisan tarihli Akis mecmuasında bir çer
çeve içerisinde, isim, soyadı ve adreslerimizle 
birlikte telefon numaralarımız yazıldıktan ve 
!bu neşriyatı takibeden birkaç 'gün sonra Cum
huriyet Halk Partisinin resmî »organı olan Ulus 
gazetesinde, Akis mecmuasında çerçeve için
de isimleri vo adresleri, telefon numaraları 
yazılı milletvekilleri sırra kadem bastılar, kor
ku dağları bekliyor, adreslerini değiştirdiler, 
telefon numaralarını değiştirdiler şeklinde bir 
fıkra yazısı çıktığı için, aynı adreste oturdu
ğumu, telefon numaramı değiştirmediğimi, bu 
şerefli Meclisin, şerefli Ikürsüsünden' efkârı 
ıiüiumiyeye ilân etmekle sözlerime başlıyorum. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, meselenin kanaatimce iki veç
hesi vardır. (Birinci veçhesi: Yasama dokunul -
matlığı hukuk yönünden, 'kanun yönünden 
hangi durumdadır, ne şekilde anlaşılmalıdır? 

llkünci veçhesi; bu müessesenin tatbiki ve 
bu hâdisede özarda'nın dosyasının durumu... 

Arkadaşlar, yas'a.ma dokunulmazlığının umu
mi hatlariyle izahını ben'den evvel konuşan ar
kadaşlarım lâyikı veçhile ya.ptılar. E'slki Ana
yasada tadadı olarak zikredilen İni müessese 
yeni Anayasamızın 79 nen maddesinde dalın 
umumi bir durum almış ve yalnızca ağır ceza
yı 'gerektiren suçüstü hali müstesna, milletve
killerinin işledikleri suçlardan dolayı takibata. 
tabi tutulamıyacakları umumi bükümü vaz'-
edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Anayasamızın ihtilâl sonrası, 
27 Mayıs 'İhtilâli sonrası halik oyuna arz edil
miş ve (kabul edilmiş bulunan ve bugün hepiı 
mizin hükümlerine uymakla şeref duyduğıımu-
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zu her zaman ifade ettiğimiz ıbu Anayasanın 
79 ncu maddesinde zikredilen yasama doku
nulmazlığı işte böylece, eski Anayasaya nispet
le daha geniş mütalâa edilerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin her hususta yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılmaması ge* 
rektiıği, çünkü muhalefete mensup mebusla
rın iktidarlar tarafından susturulmanıası iea-
bettiği, bunun en bariz bir teminatı olduğu 
ifade edilerek 79 ncu madde vaz'edilmiş ve ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 79 ncu madde-
snıde zikredilen teşriî masuniyet yani yasama 
dokunulmazlığı müessesesinin zedelenmesi çok 
tehlikeli ve 'O Meclisin mensuplarını bilâhara 
tehlikeler arz eden tabu halinde bir müessese: 
olarak bırakılmalı, her zaman ucundan ve ke-
narmdan tâhribedilnıek suretiyle siyasi emel
lere alet edilmemelidir. 

Arkadaşlar, komisyonda da söylediğim gi
bi, iğmeyi «evvelâ kendimize, bilâhara çuval
dızı başkasına batıralım. (Ben, yine komisyon
da ifade ettiğim gibi, 'bâzı arkadaşlarımın 
istikbalde, inşallah olmaz ama, .başlarına böyle 
bir şey.ıgeldiği takdirde, eğer bu Meclisin bir 
üyesi 'olarak bulunursam, aynı hassasiyetle 
onları da müdaifaa edeceğimden şelk >ve şüphe
leri olmamaları lâzmıgeldiğin'i bildimıek iste
rim. 

Arkadaşlar, Komisyon vSözcüsü muhterem 
Kırca arkadaşımız, bu kürsüden 79 ncu mad
denin izahını yaparken, milletvekilinin kürsü
de söylediği sözlerin dışarda mûdafaas'iyle, 
kürsüde ifade ettiği sözlerin durumunun ayrı 
olduğunu, fakat Meclis üyelerinin hariçdeki 
faaliyetlerinin' başka bulunduğunu, bunların 
birbirine karıştırılmaması ieabettiğini bildir
diler. Halbuki, muhterem arkadaşım büyük 
bir hataya düştüler. Çünkü 79 ncu madde iki 
fıkra, halinde bu iki hususu anlatmaktadır. 

Birinci hüsusda : Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce
lerinden ve bunları 'Meclis dışında tekrarla
mak ve ;açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar 
denmekte. Ve ondan sonraki ikirici {fıkra teş
riî masuniyetten bahsetmektedir. 'Birinci fık
rada zikredilen sorumsuzluk ile, 2 nci fıkrada 
zikredilen teşriî masuniyeti birbirine karıştır-
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mak doğru değildir. Bir milletvekilinin bu 
kürsüden ifade ettiği beyanlarından ve bu be
yanları hariçte açıklamasından o milletvekilini 
sorumlu tutmıyacağız. Bu umumi ve kesin bir 
kaidedir. 

İkinci fıkrada ifade edilen husus ise, mil
letvekili ağır cezayı gerektiren suçüstü Ihal'i 
müstesna, meclislerinin kararı olmadıkça, taki
bata mâruz bırakılmıyacaklar, demelktir. Bu iki 
husus birbirinden ayrı ve tamamen birinci 
fıkra konumuz dışında olduğu halde, Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşımızın niçin bu yolu ter
cih ettiğini, niye meseleyi böyle muğlâklaşıtır-
mak istediğini bir türlü an'lıyamadık. Kaldı 
ki, teşriî masuniyetin 79 ncu maddenin 2 nci 
fıkrasında ağır cezayı gerektiren suçüstü hali | 
müstesna, ama o halde de Meclisine •bildirilir, 
demek suretiyle, onun dışındaki bütün suçlar
da Meclisin karârının lüzumlu olduğu Anaya
saca 'kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu umumi izahlarımdan 
sonra meselenin hususi veçhesine .geçiyorum: 

Özarda ne söylemiş?.. Komisyonda bunun 
müzakeresi yapılırken kalktım dedim ki, Ibir 
arkadaşım da aynı şeyi iddia ve müdafaa etti, 
buraya Başbakanlıktan özarda'nın 'hakkında 
tutulan zabıtlar ve şahit ifadeleri bir dosya ha
linde. gönderilmiştir. Bu dosyayı müsaadenizle 
incel'iyellm, dedim ve aynı mütalâa ve müda
faayı ileri sürdüm. Biz. vâlkıa bir mahkeme 
değiliz, dosyanın içindeki delilleri takdir et
me yetkisine salh'ip değiliz, dedim, ama dosyayı 
bize, Cumhuriyet Müddeiumumilik makamı ve 
onu takiben de Adliye Vekâleti ve Başbakan
lık, komisyona bu dosyayı tetkik ediniz, delil
ler ciddî ise, dokunulmazlığın kaldırılmasına 
lüzum görüyorsanız kaldırınız, aksi hailde bu 
talebi reddediniz diye göndermiş olmalıdır ki, 
dosya gelmiştir. Yoksa bir yaızı gelirdi, dosya 
Başbakanlıkta kalırdı, dedim. Komisyondaki 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım bu fik
ri kabul etmediler, şahit ifadelerinin okunma
sına lüzum ve zaruret olmadığını, çAİn'Jdi ko
misyonun bir mahkeme o'lamıyacağraı iddia 
ettiler. Ama oylamada okunması kabul edildi. 
Ben de komisyonun Divan Kâitübi olarak, bütün 
dosyavı baştan aşağıya okudum. Şimdi Coş
kun Kırca arkadaşımızın burada okuduğu gibi. 

Arkadaşlar, bu dosya o şekilde bir mahiyet 
almıştır ki, bir tarafta ihbarı yapan Cumhuri-
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yet Halk Partisi İdare Heyetine mensup şahıs
lar, gazeteci, onun karısı ve diğer arkadaşları, 
Reşat özarda'nm ağıza alınmıyacak galiz kü
fürlerle orduya, Cumhurbaşkanına, îsmet İnö
nü'ye, 27 Mayısa, her türlü mukaddesata, dine 
küfür ettiğini hattâ ve hattâ ağıza alınmıyacak 
galiz küfürler ile küfür ettiğini iddia etmekte 
ve bunları duyduk demekte ve hatırladığıma 
göre aynı adedde 13 - 14 kişilik ve o'rada bulu
nan Adalet Partisine mensup şahitler de özar
da'nm katiyen böyle bir şey söylemediğini, par
ti münakaşası yaptığını, Genel Başkanına karşı 
Burhan Apaydm'm hareketlerinin İnönü'nün 
ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ettiğini, bunun 
dışında orduya ve Reisicumhura katiyen küfür 
etmediğini bildirmektedirler. 

Şimdi arkadaşlar, içimizde hâkimlik yapmış, 
müddeiumumilik yapmış, avukatlık yapmış ve 
yapmakta bulunan kıymetli arkadaşlarımız var
dır. Ellerini vicdanlarına koyarak mütalâa et
sinler, hissetsinler ve söylesinler; bir dosyadır 
ki, böyle bir siyasi ortamda hazırlanır, meyda
na gelir, 13 - 14 şahit aleyhte, 13 - 14 şahit 
lehte söyler; hâkimin dosyanın içinden çıkması 
çok zorlaşır. Şaşırır hâkim, «Ne karar verece
ğim?» O zaman delilleri takdir etmek yetkisi 
hâkime düştüğünden, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununa göre takdir salâhiyeti hâkimin 
olduğundan, delilleri serbestçe takdir eden hâ
lâm, şahit ifadelerinin içinde bilhassa bitaraf 
şahitlere kıymet ve ehemmiyet verir. Davacı
nın alâkası bulunduğunu hissettiği,. maznunun 
alâkası bulunduğunu hissettiği, akrabası oldu
ğunu hissettiği veya orada beyanlarına taanda 
bulunan şahit ifadelerini, istihfamlar kafasında 
tebellür ettiği için hâkimin, onu bir tarafa iter, 
ayıklar, dosya içinde yüz tane, beşyüz tane şa
hit olduğu bazan vâkıdır, atar onların hepsini, 
çünkü onlar bir tertip veya müdafaa gayreti 
içinde verilmiş yalan beyanlardır, bu memleket 
şahadet müessesesinin acısını • senelerden beri 
çekmektedir, maalesef, halk arasında iki 
şahitle adam asılır, lâfı hepinizin kulağına gel-, 
mistir, hâkim onları iter, belki içinden bir tav 
nesinin ifadesine ehemmiyet ve kıymet verir, 

•o kimdir o, hâkimce bitaraf şahit, tarafların te
siri altında kalmıyan şahit. 

Şimdi arkadaşlar bu dosyada kim var böyle ? 
İki tane muhterem ordu mensubu var; bir ta
nesi Kaya Ali Eskicioğlu, Harita Binbaşısı, ha-
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k& şs*eüi Türk Ordusunda üniforması ile şe-
*x«iK (VaıâSöSİne devam etmektedir. 2 nci şahit 
Mevsat A&abay. Hem profesör, ilminden, irfa
nından şüphe etmiyeceğimiz, hem de Albay rüt
besine erişmiş kıymetli bir subay. Bu ikisi ne 
diyor? Coşkun Kırca arkadaşımız bu iki şahi
din ifadesini okudu. Fakat kendisine göre tef
sir etti. ̂ Te diyor bunlardan ikisi? Biz, diyorlar, 
oraya geldiğimiz zaman masada bu politikacı
lar oturuyordu. Hattâ bir tanesi diyor ki, bı
yıklı, kafası çıplak, Tatar'a benziyordu, demek 
suretiyle özarda'yı tanımadığını biraz da ima 
etmek istiyor. Yani alâkası olduğu, kimse ta
rafından iddia edilemez. G-elmişler, onlar oturu-
yorlarmış, oturmuşlar, nereye oturmuşlar; Gem
lik ilçesinin Küçükkumluca köyün îskelesindeki 
lokantaya. Küçük bir mahal orası. Masalar bir
birinin burnuna sokulmuş. Üç, dört masa belki 
iki üç metrekarenin içinde, özarda ve arkadaş
larının oturdukları masa; muhbirin oturduğu 
masa onun yanında, albayla binbaşının oturdu
ğu masa hemen onun yanında. Oraya oturmuş
lar. Ne diyorlar ifadelerinde? Yalan söylemi
yorlar her halde... Şüphe edemeyiz. Açıkça di
yorlar ki; biz oraya geldikten sonra bu hâdise 
cereyan etti. Kırca ,arJksadaşımız, oraya geldiği 
«aman bu iki şahidin, uzarda ve arkadaşları
nın orada oturduklarını ifade etmek suretiyle 
özasda'mn daha evvel bu lâfları • söyliyebilece-
ğmi ima etti ama, şahitler açıkça diyorlar ki, 
hâdise biz geldikten sonra cereyan etti. Bina
enaleyh, demagoji yapmaya, parlak ve oynak 
lâflarla düşüncelerimizin istikametini karıştır
maya ne lüzum vardır, ne de mâna vardır. Ne 

4iyor, .şahitler; biz münakaşayı duyduk, kavga, 
gürültü de oldu; birisi çıktı oradan; «sen başka
sına küfür edemezsin, İnönü'ye küfür edemez
sin, eline, ayağına su dökemezsin» falan, dedi, 
ama, başka bir şey duymadık. Sonra diyor ki, 
Albay ifadesinde; «Arkadaşım Binhaşı, ne olu
yor, diye öğrenmeye gitti, geldi, bana dedi ki, 
(galiba-tnönütye bir lâf söylemişler, hâdise on
dan çıkmış anlaşılıyor.)» 

Arkadaşlar, ellerinizi vicdanınıza koyunuz, 
höyle.'bir lokantada iki tane üniformalı adam 
orduya hakaret edildiğini duysunlar, işitsinler, 
hattâ şüphelensinler de oradaki insanları yeme-
sinler.. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, 
bravo, sesleri) 'Çiy çiy yemesinler... Kim kimi 
kandırıyor. Arkadaşlar, bu şahitlerin ifade-

I sinden çıkan mâna, bunun oradaki miu&birlef 
tarafından tertibeı dikliğidir. (A. P. sıralaıan-
dan, braıvo sesleri) Hükümeti suçlamıyorum 
politika bu... Particilik bu arkadaşlar. Kimin ba-

j şma neler, gelmedi bu zamana kadar? Neler gör-
[ medik) Arkamızdan ne iftiralar, ne iftiralar edil

medi... Bunların hepsini bilmiyor musunuz:? 
| ©unlar olur. Sonra, ne oluyor arkadaşlar? Ara

dan tam 10 ay üç ;gün geçiyor, simidi bu mesele 
Mjeeliste müzakere ediliyor. Kaldıralım mı kal
dırmayalım mı? Arkadaşlar; 10 ay -üç gün; 
•S..8.1962 de cereyan etmiş hâdise.. Bu Meclis, 
Adalet Bartisaline mensup hattâ o .partinin ku
rulması devrinde, kurulduğu zamanlarda G-eoej 
İdare Kurulunda çakışmış Nuri Beşer gibi :bi(r 
şahsı, ordunun bir müntesibine hûskarset ettiği 
iddiası üzerine, ordu subaylaniBa, ve eşlerime 

- hakaret ettiği düşüncesiyle -derhal ve derhal 
teşrii masuniyeti ittifakla kaldırmış >ve hattâ 
Adalet Partisi bünyesinden bu şaihsı inHaeetmek 
,su]?etiyle:basirelt ve oıLgunluk göstermiştir. Ama 
o jzaman %^dise) cereyan ettiği zaman MeoMge 
«e&rilsais ve sıcağı sıcağına şahit ifadeleri* ıta-

. mameaı iıak&atler meydanda iken, cjüökü ar
kadaşlar;'hepimiz bu safhalardan £»-<\'tik. Avu
katlık, onuddeiumumilik, hâkimlik yaptık, -se-

ı nelerce dirsek çürüttük bu meslekte; biliriz 
!bir dosyanın en doğru Madeleri hazırlık tatM-
vkatında alman ifadelerdir. İlk tahkikatta tesir
ler, tesirler, birbirini kovalar. ıSon tahkikatta 
avukatlar, jgi»erler işin içine, mesele biraz d̂ahıa 
muğlâklaşır. Hazırlık tahkikatında şahidin ver-
diği ifade en samimi ifadeler. .Sıcağı sıcağına 
yapılan bir tahkikatın ortaya çıkardığı gerçek 
ile, .üzerinden aylar, .geçmiş, mesele icülienmaş 
olduğu aaman gerçekler kaybolur, hakikati bul
mak -zorlaşır..Bunu hepimiz biliyoruz. 

tŞimdi, arkadaşlar, JComişyonda da aynı şe
yi söyledim; içime öaauda'nm .oiîduya küifcet-
tiği inancı gelse evvelâ ben aleyihte oy «verece
ğim. O kadar saminpyian ki, ben srene^ğim. 
Ama şüpheler var kafamda, istifhamlar **&*, 
rterbip ^olduğu (hakkındaki inftn,cı*n to^etli... 
Bitaraf şalhitkriıı §alhacktleri > özarda'nm lehkı-
4e..* öyle tkanaa-t-geliyor bana.. Demek İp., 4i-

, *yorum, «O&arda hakkında JGemlik'iaı Küc$k 
Kumluca feöyü lokantasında cereyan eden hâ
disede -bir .particilik .meselesi olmuş. $zarda$a 
Af kanunu teklif eden, sağda, solda Jbipaz 
*i/vri konuşmuş elan bir arkadaşımızdır. Acık 
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konuşalım, meseleleri böyle açık vâz'edersek da
ha rahatça hakikate varırız. Bunun kuyruğuna 
bir şey iliştirelim, haydi özarda'nın teşriî ma
suniyetini kaldıralım. Peki, niçin gelmemiş bu 
dosya sekiz aydan, on aydan beri Meclise? Gel
mez. Bir arkadaşımızın çok güzel ifade ettiği 
gibi, meselenin aslı burada, o bir koz olarak 
foir tarafta bulundurulmuş, sonra ne olmuş? 
24 * 26 Mart hâdiseleri, Adalet Partisinin ta
rihî bir hâdisesi... Tansiyon yükselmiş. Mesele
ler karıştırılmış, Hükümet Kızılay'da aczini 
ortaya koymuş, asayişi temin edememiş Adalet 
Partisini kıskıvrak bağlayıp, vatandaş indin
de mahkûm etmek, müntesiplerini yıldırmak 
için Reşat özarda'nın teşriî masuniyetinin kal
dırılması-Meclise getirilmiş. Bunu kimse yut
maz. (Gürültüler) Arkadaşlar; işte meselenin 
psikolojik ve hakiki veçhesi budur. Buna yaşa
dığım gibi samimiyetle inanıyorum. Bu sebep
ten, bu meselede, konuyu sonradan getirmesi 
sebebi ile bir miktar Hükümetin, İcranın ve 
asıl parti kademelerinde bulunan şahısların ter
tibi olduğuna % 100 kaani olduğum ve omuz
larında rütbeler taşıyan binbaşı ve albay rüt
besini ihraz etmiş, bir tanesi profesör iki bita
raf şahidin ifadelerinden ele özarda'nın ordu
ya katiyen hakaret etmediği neticesi çıktığı 
için, özarda'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
maması lehinde oyumu kullanmıyorum, bu se
beple kullanmıyorum. 

"Şimdi, ne oluyor arkadaşlar? 27 Mayıs il
kelerine, orduya, şerefli orduya... Arkadaşlar, 
yok böyle şeyler... Niçin bunları ortaya çıkarı
yor? Niçin? Bu milletin ikiye ayrılmasına se-
bebolmak istiyoruz? Böyle bir şey yok. Orduya 
hakaret filân.. Hâşâ.. Böyle şeyler yok. Bu me
selede bir tertip var mi, yok mu; dosyadaki. 
deliller ciddî midir, değil midir diye samimî 
'olarak konuşmak varken, çıkıp burada... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale et
meyin. 

^ KEMAL BA&GIOĞLU (Devamla) — Çıkıp 
burada şerefli orduya hakaret etmiş insanları 
mı koruyacağız? Böyle dediğimiz zaman de-
mogoji olur. Bu, hakikatin ifadesi olmaz. Bu 
şekilde meselelerimizi halledenleyiz. Samimiyet
ten uzaklaştıkça bu memleketin dertlerine çâre 
bulmamıza imkân yoktur. Evvelâ samimî olaca
ğız. özarda zaten bu meselede lâyık olduğu ka-
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dar azap çekmiştir. Orduya hakaret ettiği zan* 
tınım bir arkadaşımıza verilmesi büyük bir ve
baldir. Bu vebali kolay kolay bir insan çeke
mez, tahammül edemez. 

Şimdi, inşallah konuşurken bana müdahale 
etlen arkadaşlarıma, ileride bir iki sene sonra, fa
lan; iktidardan muhalefete geçtiğiniz zaman böyle 
şen'i ve feci iftiralar yapılmaz. (C. TL P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahalede bıı-
lıınmaym. Sayın Uyar. Sayın Şohoğlu, rica ede
rim. Hatibe müdahale etmeyiniz. Sayın Bağeı-
oğlu; siz de müdahalelere meydan verecek şekilde 
konuşmuyoruz. (Gürültüler). 

KEMAL BAĞCOIĞLU (Devamla) — Ordu
ya hakaret, (Orta sıralardan gürültüler) Arka
daşlar, umumi olarak meseleyi konuşuyorum. Bir 
mesele müzakere edilirken, 10 senelik iktidar... (C. 
II. P. sıralarından gürültüler) Ben ne 10 senelik 
iktidardan, ne onun icraatından, ne onun kusur
larından bahsettim. Böyle tek bir kelime söyledim 
mi? Senin böyle bir müdahalen, muhterem arkada
şım içinde bulunduğun haleti ruhiyeyi ifade eden 
çok güzel bir delildir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ederim, siz yalnızca konuş
manıza devam edin, müdahalelere cevap vermeyi
niz efendim. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlarım; bir do bir noktaya daha 
temas edeceğim. Komisyonda lehte ve. aleyhte ya
pılan konuşmalarda katiyen 9 Temmuz tarih ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
meşruluk temelini teşkil eden 27 Mayıs 1960 Dev
rimini inkâr edercesine lisanen tecavüz filân diye 
lâflar geçmediği halde Komisyon Sözcüsü arkada
şımız raporu hazırlarken bunları da-içine katmış. 
Arkadaşlar biz vakıa 17 ye karşı 18 oyla kaybet
tik. 18 oy verenler Komisyonun ekseriyet
te ; Komisyonun kanaati bu diye Komis
yon Sözcüsü yazar ama konuşmadı bunları. 
Orduya hakaret filân... Bunlar konuşuldu. Ama 27 
Mayısı, 1960 Devrimini inkâr, konuşuİmamıştır. 
Bunlar da gösteriyor ki, bir mesele çıktı mı orta-
ya... Arkadaşlar, bu kürsüde bir Spor Kanunu 
görüşülürken geçmiş devirde ancak ocak başkanla
rının generallere tesirleri falan diye konuşamlar 
dahi işittik, hatırlarsınız değil mi? Bir. 

Arkadâşimız bu sporcular, Ordudaki sporcu
lar gitsinler mi Millî liglerde oynasınlar mı diye 
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bir tadil teklifi vermişti, hattâ C. H. P. li bir ar
kadaşımız vermişti. Bir muhterem arkadaşımız, 
bunu vesile ittihaz.etti, çıktı buraya; nasıl olur? 
Olmaz, 10 senelik zaman içinde Demokrat Parti 
zamanında, ocak başkanları generallere tesir icra 
etmek suretiyle bir sürü insana askerlik yaptır
madılar... işte arkadaşlar, bu şekildeki konuşma
lar bizi birbirimize düşürür. Çünkü yok böyle bir 
şey. Aynı kanaatlerle hareket etmeyiniz. Mesele
nin üzerine objektifman eğiliniz. Ellerinizi vic
danlarınıza koyunuz, dokunulmazlığı kaldırmak 
istiyorsanız o şekilde rey veriniz, ama 10 senelik 
özlem, Orduya hakaret, Orduya hakaret edenleri 
müdafaa gibi bir ruh haleti içinde olmayınız, çok 
rica ıederim. 

('Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayın efen
dim. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Devamla) — işte bu 
hava içinde, iki bitaraf şahidin ifadesi de göster
mektedir ki, dosyadaki deliller gayriciddidir. 
Belki de tertip eseridir. Hâdise 10 ay evvel 
cereyan etmiştir, icra bunu o tarihten bu yana 
getirmemiş, muayyen bir devrede bunu ileri sür
müştür. Mesele politiktir, öyle ise, teşriî masuni
yeti kaldırıp, teşriî masuniyet müessesesini zede
lemek ve aynı zamanda bir muhalefet partisini ve 
onun müntesiplerini baskı altında bulundurmak 
kuvvetli ve bütün meselelerini ihataya muktedir 
bir Hükümetin, bir iktidarın harcı olmalıdır, böy
le meselelere tenezzül etmemelidir. Hürmetlerimi 
arz ederim arkadaşlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yeterlik 
yeterlik önergesi gelmiştir. Yalnız bu meyanda 
Komisyon söz istemektedir. Müsaade buyurursa
nız Komisyon konuşsun, daha sonra da Reşat öz-
arda kendisini müdafaa sadedinde söz istemiş bu
lunmaktadır, ondan sonra yeterlik önergesini oya 
sunacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yeter
lik aleyhinde. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Bölükbaşı. Ye
terlik önergesini okutmuyorum. Evvelâ Komisyon 
konuşacak.. 

Buyurun, Komisyon adına Coşkun Kırca. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımıza göre, hâdi
sede, beyanları ile işhat olunabilecek bitaraf §a-
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hitler, sadece, beyanlarını olduğu gibi naklet
mediği iki subaydan ibarettir. 

Hakkı Şeker, mahallinde köylü. Süleymajı 
özkaragöz. Ziraat Bankasında Veteriner Müşa
vir. Osman Güner, Orman Memuru. Osman Gü-
ner'in şahadetinde ismi geçen Hasan Tuğrullar-
san, iş Bankasında memur. Macide özkaragöz, 
Süleyman özkaragözün refikası. Zülfi Biçey, 
kahveci. Bütün bunlar ona kalırsa bitaraf şahjt 
değildirler. Her nedense Sayın Kemal Bağcıoğ
lu arkadaşımızın bu şahitlerin, Sayın özardaf-
nın aleyhindeki ifadelerine hiç temas lüzumunu 
dahi duymamışlardır. Bu hususu nazarı dikka
tinize arz ederim. 

ikincisi; kısaca belirteyim ki, burada zâ >-
ta geçmiş ifadeleri başka türlü göstermek sure
tiyle, ne bu Mecliste ve ne de bu Meclisin dışıılı-
da, söylenen sözlerin hakiki mânasını anlamaya 
muktedir aklı başında insanları ikna etmeye injı-
kân yoktur. Kemal Bağcıoğlu, arkadaşımız da 
pek âla bilirler ki, üç türlü şahit getirirler, adlî 
mercilerin önüne. Bunlardan bir kısmı, evet, 
böyle bir hâdise oldu. bir kısmı, hayır olmadiı, 
der. Bir kısmı da, ben bunun şahidi değilim, der. 
işte mevzuubahsolan iki subayın yaptığı bun
dan iberettir. (Okuyalım, sesleri) 

Okuyalım, öyle mi? değil mi? öyle olup ol
madığını elbetteki takdir edecek objektif bir 
izan bu memlekette mevcuttur. «Oturduğumuz 
masaya geç gelmiştik.» (Soldan ve sağdan gü
rültüler, müdahaleler) ifadeyi burada okuyo
rum. (Soldan ve sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Akji-
züm, çok rica ederim. Elektrikli havayı Ba§-i 
kanlık Divanı yatıştıracak kabiliyettedir. Sa
yın Coşkun Kırca Komisyon sözcüsü olarak tâ
yin edilmiştir. Komisyon namına konuşmakta
dır. Bunun haricinde, konuşmak istiyen bir ar
kadaşıma varsa lütfen kürsüye teşrif eder ve 
beyanda bulunur. Buyurun, Sayın Kırca. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Aynen okuyorum; Bin
başı Ali Kaya Eskicioğlu'nun ifadesinin son kıs
mı. (Tamamını oku sesleri) Tamamını oku
dum, beyefendi daha evvel tamamını okudum, 
hepsi burada zapta geçti, dosya da burada. 

«Oturduğumuz masaya geç gelmiştik, geldi
ğimiz zaman particilerin oturduğu ve gazeteci
nin oturduğu masa meşgul idi, yukarıda söyîe\ 
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diğim hâdise, biz geldikten beş on dakika sonra 
cereyan etti, bu "sebeple o masada konuşulan
ları tam olarak tesbit edemedik» diyor. 

İsterseniz yukarısını veya tamamını tekrar 
okuyayım. (Soldan gürültüler) Dinle dinle. 

BAŞKAN— Sayın Kırca, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabediniz. «dinle, dinle» diye bir 
grupa hitabetmeyiniz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — «Olay akşamı senatör ve 
miletvekili ve arkadaşlarının oturdukları ma
sanın yanında oturmakta bulunan gazeteci Ne
cati Akgün'ün yanındaki masada oturmakta 
idik. Yani bunların oturduğu masa ile bizim ma
sa arasında bir masa vardı. Bir aralık isminin 
Necati olduğunu öğrendiğim ve gazeteci olan 
Necati ile milletvekilinin münakaşa etmeye baş
ladıklarını ve Necati'nin; (Siz bir vatandaşa 
küfredemezsiniz, hakaret edemezsiniz.) dediğini 
duydum.» Cereyan eden hâdise bu. Bundan ev
velkileri bu subaylar, duymak mevkiinde olma
dıklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde Nevzat 
Akbay'a; «Particilerin bulundukları masadaki ko
nuşmaları duyamadık.» diyor, «duymadık» bile 
demiyor. Çünkü masamız bir masa aşırı bir yer
de idi, yanımızdaki masadan duymuş olabilir
ler diyor. 

Şu halde mesele hiçbir suretle, bu iki suba
yın hâdise, muhbirin söylediği tarzda cereyan 
etmemiştir, tarzında bir ifadesi yoktur. Sadece 
hâdisenin bir kısmına şahit olmuşlardır. O hâdi
senin o kısmı Necati Akgün'ün, özarda'nm ma
sasına müdahale etmesinden itibaren başlamış
tır . Ondan evvel Necati Akgün'ün ihbarına mev
zu teşkil eden sözlerin sarf edilip edilmediğini 
duyamadıklarım ifade etmektedirler, bu iki su
bay. Hakikat bundan ibarettir. 

Şimdi arkadşalarım, kaldı ki, şahitler bun
dan ibaret değildir, başkalarını da saydım. 

Bunları burada niçin konuşuyoruz? Hiçbir 
suretle burada delillerin takdirini yapmaya, ne 
bendenizin, ne komisyonun ve ne de muhterem 
hatip arkadaşlarımızın hakkı yoktur. Kemal 
Bağcıoğlu arkadaşımız sözlerinin başında; ben 
Hükümeti kınamıyorum, buyurdu, sonunda, 
kürsüden inerken Hükümetin bir tertibi ile kar
şı karşıya bulunduğumuzu söyledi. Bir isnat 
ciddî midir, değil midir?.. Yasama dokunulmaz
lığı hususunda bir isnadın ciddî olmaması de
mek, onun ezcümle yürütme organı tarafından, 
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o milletvekilinin vazifesini yapması istendiği 
için tertibedilmiş olduğunu ifade eder. Şu halde 
arkadaşlarım; bütün bu dosyada ileri sürülen 
ifadelerde; yürütme organının hangi tertibi gö
rülmektedir ki, isnadın, hâdisenin ciddî olmadı
ğı iddia ediliyor?. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Oğuz, 
yasama dokunulmazlığı bahsinde, hakikaten 
bir zamanlar kendisiyle Kurucu Mecliste çalış
tığımız zaman, hepimize ilham vermiş olan pren
siplerden bahsettiler. Geçmiş iktidarlar dev
rinde kendilerinin şahit oldukları tarihî hâdise
lerin teferruatı hususunda, benim ve komisyo
numuzun hiçbir malûmatımız yoktur. Bunları 
kendileri ve başkaları elbette ki, çok daha iyi 
bilirler. Muhakkak olan bir şey varsa Anayasa 
hazırlanırken, arkadaşlarım, yasama dokunul
mazlığı müessesesi, âzami derecede objektif öl
çülerle tarsin edilmek istenmmiştir. Anayasamı
zın bir 8J ııci maddesi vardır ki. çok muhterem 
Ahmet Oğuz Ağabeyimi, tamamen müsterih kı
labilir. «Yasama, dokunulmazlığının kaldırılma
sına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar ve
rilmesi hallerinde, karar tarihinden başlıyarak 
bir hafta, içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri, bu 
kararın, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
aykırılığı iddiasiyle iptali için Anayasa Mah
kemesine baş vurabilir. Anayasa Mahkemesi, 
iptal istemini onbeş gün içinde karara bağlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, yasama dokunul
mazlığı hukukunun temellerinden biri yapılan 
isnadın ezcümle yürütme organının bir tertibi 
olmasına bağlı bulunmasıdır. Eğer böyle ise 
yasama dokunulmazlığı elbette ki, kaldırılamaz. 
Şu halde bir Anayasa Mahkemesi vardır. Eğer 
muhterem hatip arkadaşlarımın bir kısmının 
ifade ettikleri gibi, bu isnat gayriciddî ise yani 
bu isnat yürütme organının bir tertibi ise, bu
nu bizden çok daha objektif ölçüler içinde, ben
den de, burada, komisyon raporuna muhalif ko
nuşmalar yapan arkadaşlarımdan da çok daha 
objektif ölçüler içerisinde Anayasanın o yön
den ihlâl edilip edilmediğine karar verecek, 
çok şükür, bir Yüce Mahkeme bugün mevcuttur. 
Bu yüce mahkeme sayesinde yasama dokunul
mazlığı müessesesini, Sayın Turhan Bilgin arka
daşımızın istediği gibi, tamamiyle kaldırılması
na hiç lüzum yoktur. Çünkü bu yüce mahkeme 
sayesinde, bundan böyle bu kürsüde söylenen 
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sözlerin naklinden dolayı hiç kimsenin yasama 
dokunulmazlığı kaldırılamaz. Yine bu Anaya
sa Mahkemesi sayesinde yürütme organının ter
tipleri neticesinde gayriciddî isnatlarla Anaya- : 
sa ihlâl edilerek hiç kimsenin yasama dokunul- ; 
mazlığı kaldırılamaz. Ama eğer biz şahit ifa
delerini ciddiyet noktasından incelerken bu 
dosyada yazılı olanlara bağlı kalmayı bilirsek, 
o takdirde elbette Anayasa Mahkemesi de keıı- , 
dişine göre, bu isnadın, yürütme organının bir j 
tertibi olup olmadığı maktasını inceleme-duru- ! 
munu. hissedecektir. Reylerinizi', Anayasa Mah- ' 
kemesinin kararından, reylerinizi âdil Türk 
hâkiminin kararından çekinmiyerek vermenizi 
•istirham ediyorum, arkadaşlarım. (Ortadan bra- ' 
vo sesleri, alkışlar.) ! 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ko- ' 
misyona bir sual soracağım, efendim. i 

BAŞKAN — Komisyona soru sormak istiyor, ! 
Sayın Güler. j 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Pro- ! 
fesör Albayın ifadesindeki bir noktanın aydın
latılmasını rica edeceğim. Yemeğin sonuna doğ- ! 
ru gürültü çıktığı şeklinde, biraz evvel bir söz i 
geçmişti. Bunun okunmasını ve ilahını rica i 
ediyorum. 

KARIMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN | 
KIROA (Devamla) — Okuduğum şey şudur; i 
hepsinin okunmasını mı istiyor arkadaşım? 

• ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ye
mek sonunda diye başlıyan albayın ifadesinin 
o kısmı. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Baştan1 okuyayım. «Ka
ya Beyle beraber aynı masada oturmakta ve se
natörle milletvekillerinin ve arkadaşlarının 

' oturdukları masa ile aramızda bir masa vardı. 
Yemeğimizin sonuna doğru bu masadan birta
kım gürültüler geldi, gürültü biraz büyüdü ve 
oturanlarla ayakta duranlar olmak üzere iki 
grup teşekkül etti. Muihi'tin yabancı olması iti-
'bariyle şahısları tefrik edemiyeceğim, ayakta 
duranlardan birisi masaya hitaben; siz nasıl 
olur da Sayın İnönü'ye hakaret edersiniz?» di
yordu ve arkasından «(Siz onun ayağını bile öpe-
mezsiniz» diye ilâve ediyordu. Bu suretle mü
nakaşanın... 

BAŞKAN — Sayın Kırca, soras.ahibi bu
raya kackr QİımaaaîMMfi"#OTtlîfc | 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Müsaade ederseniz hep* 
sini okuyayım efendim. «Ve masada İnönü hak-i 
kında konuşulan bir söze karşılık, bu sözüri 
sarf edildiğini anladık. Masamızdan Kaya Bey 
ayağa kalkarak gitti, ayakta duranlardan sor-i 
du, soruşturdu ve bize gelerek, «İnönü'ye ha-j 
karet etmişler, reaksiyon bu sebepten»' diyerek 
anlattı, üzüldük. Oraya girenlerin yardımı ile 
durum yatıştırıldı. Bu iki grup abasında her 
an şayanı teessür bir hâdisenin çıkmasını mümı 
kün kılacak elektrikli hava hüküm sürmektö 
idi. Biz geldiğimiz zaman o masa ve yanındaki 
masa dolu idi; fakat particilerin bulunduğu! 
masada konuşmaları duyamadık. Çünkü masa
mız bir masa aşırı bir yerde idi. Yanımızdaki 
masa duymuş' olabilir, bütün bildiklerim bun
dan ibarettir, dedi.» 

REFET AıKSOY (Ordu) — Sual soracağım.: 

BAŞKAN — Buyuran. 
REFET AKSOY (Ordu). — Tutulan zabıtta 

kimlerin imzası var? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Bu zabıtta Cumhuriyet 
Savcısı, kâtip ve tanıkların imzası var. Sayın 
Refet Aksoy, bir vakanın takibi için muhak
kak orada bir Cumhuriyet Savcısının bulunma-' 
sı lüzumuna mı kaanidirler? Bendeniz bu ka
naatte değilim. Cumhuriyet .Savcısı çağırmış, 
sormuş, sonra zaptı imza etmiştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Cumhuriyet Sav
cısı şahit olamıyacağma göre, orada tanzim edi
len zabıt kendisine verilmiş olmalıdır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Cumhuriyet Savcısı, ifa
deleri alırken bu ifadelerin altının imzalatıldı
ğını sanıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, sorunuz. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Teşriî ma

suniyetin kaldırılması için kendisine isnadedi-
'] en fiilin ciddî veya gayriciddî olup olmadığı 
hususuna bakılması lâzımgelmez mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRÖA (Devamla)— Muhterem arkadaşlarım,; 
dünyanın hiçbir Anayasasında yasama doku
nulmazlığının kaldırılması için isnadın ciddî 
olup olmadığına bakılır diye bir kayda raslan-
maz. Ama yasama •doku-nu'lmaziığmın nasıl kat-
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dırılacağı da bilinir. Bâzı hallerde muhterem | 
Kaptan arkadaşım, şunu ifade edeyim ki, isnat 
çok ciddî olsa bile suç tavsifinin veya fiilin 
ehemmiyetli görülmemesi yüzünden de yasama 
dokunulmazlığı kaldırılabilir. Komisyon, bu 
şıkta böyle bir durumun mevcudolduğuna kaa-
ni değildir. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyurun. . 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan; sayın milletvekilleri, Sokrat, müdafaasını 
yaparken konuşmasını sık sık keserek aleyhte 
tezahürat yapan dinleyicilere dönüp şöyle hi-
tabetmişti : «Ey Atinalılar.... Bırakınız konuşa
yım. Kendimi kurtarmak için değil, hakikatleri 
ortaya koymak için konuşuyorum.» Ben de sa
yın arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Ken
dimi müdafaa için söz almış değilim. Hakikat
leri ortaya koymak için konuşuyorum. Lütfen 
tahammül gösteriniz ve beni dinleyiniz. Çünkü, 
ben 10 aydan beri çok tahammül gösterdim. 
Bir iftira ve tertip kasırgası içinde her taraf
tan gelen fırtınalara, boralara, kasırgalara, sen
delemeden mukavemet ettim. Beni manen üzen 
çok hâdiseler oldu. Fakat vicdanen daima müs
terih oldum. Çünkü, isnadolunan sözlerin hiç
birini söylemedim. Esasen buna herkes de kaa-
nidir. Hattâ aleyhimde rey verenlerden bir kıs
mı bile. 

Hâdisenin izahına geçmeden evvel bir nok
taya işaret etmek isterim. Dokunulmazlığımın 
kaldırılması meselesinin Mecliste müzakere 
edildiği bugün 13 Mayıs 1963 tür. Bu bir tesa
düf müdür, yoksa bir hesap işi midir, pek kes-
tirememekle beraber bu tarihin, meselenin esa
siyle doğrudan doğruya alâkalı bulunması şa
yanı hayrettir. Çünkü, bundan tam bir sene ev
vel 13 Mayıs 1962 tarihinde umumi, siyasi af 
kanunu teklifimi posta ile Meclis Riyasetine 
göndermiştim. O günden itibaren de bâzı şahıs
ların ve çevrelerin husumetini üzerime çekmiş, 
çeşitli yollardan baskılara, ölümle tehditlere 
mâruz kalmış, hattâ iki defa idamıma karar ve
rildiği yüzüme karşı söylenmiş ve nihayet bu 
baskı ve tehditlerin faide vermemesi karşısın
da bu tertibin hazırlanması yoluna gidilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın özarda; bir noktayı tav
zih etmek mecburiyetindeyim. 

Zatıâlinizin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması konusu bugünkü gündemde vardı. 
Fakat öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi, bü-
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tün işlere takdimen görüşülmesi arkadaşınız ta
rafından teklif edilmiş bulunmaktadır. Bunun 
.diğer hususlarla bir ilgisi yoktur. (Orta sıra
lardan, bravo, sesleri, alkışlar) 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Gündeme 
bugün alınması da aynı şeyi ifade eder. 

Bu tertipten sonra şayet mânevi ve ruhî çö
küntüye duçar olarak mücadeleden çekilmiş, af 
teklifi ile Egesel hakkındaki sözlü sorumu geri 
almış, Meclis çalışmalarında ve siyasi hayatta 
tamamen silik ve pasif bir duruma geçmiş ol
saydım, kısacası sindirilmiş olsaydım, bugün 
yüksek huzurunuzda teşriî masuniyetimin kal
dırılması gibi bir mesele müzakere konusu ol-
mıyacaktı. Bunun, vereceğim izahat dışmdia 

• elle tutulur, gözle görülür delili, bana isnadolu"-
nan suçların çok vahim olan mahiyetlerine rağ
men, işlendiği iddia olunan tarihten itibaren tam 
9 ay müddetle üzerinin küllenip bekletilmesi ve 
ancak bugün ele alınmış olmasıdır. Bütün bu 
işleri sevk ve idare eden kuvvet, bana isnadolu
nan fiil ve hareketlerin bir tertib olduğunu bil-
mesiydi veya bu hâdise o kuvvetin sevk ve ida
re ettiği bir tertibolmasıydı, olayı mütaakıp 
mesele derhal ele alınır ve süratle neticelendiri-
lirdi. 

Şimdi gelelim tertibin izahına : Şimdiye ka
dar Meclise aksetmiş olan diğer birçok arka
daşlara ait suçların işleniş tarzı ile bana isnado
lunan suçların işleniş tarzı arasında da mühim 
bir fark göze çarpmaktadır.' Diğer arkadaşların 
suç teşkil ettiği iddia olunan sözleri; kongre
lerde, mitinglerde veya umumi görüşmelerde 
sarf ettikleri ileri sürülmekte olmasına mukabil 
bana isnadolunan sözlerin bir lokantada hususi 
surette birkaç arkadaşla yemek yiyeceğimiz 
sırada ve bir sohbet arasında sarf edildiği iddia 
olunmaktadır. Bunun ifade ettiği bir mâna var
dır ; acaba ben hiçbir kongrede konuşmamış bir 
milletvekili mi idim? Bilâkis en çok kongrede 
bulunmuş ve en çok konuşmuş bir milletvekili 
idim. Geçen sene Adalet Partisinin umumi kon
greleri münasebeti ile bütün Türkiye'yi baştan 
başa gezmiş, en az 30 vilâyet ve kaza kongre
sinde en uzun konuşmaları yapmıştım. Bu kon
grelerde Halk Partililer bulunmakla beraber 
Hükümet komiserleri, hattâ savcılar vardı. 
Sarf edilen bütün gayretlere rağmen konuşma
larımda suç teşkil edecek söz bulunamadı. De-

| mek ki, konuşmalarım daima kontrollü ve man-
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tıkî idi. O halde bir tertip ekibi teşkil ©dilerek 
en müsait yerde bir hâdise çıkarmak icabedi-
yordu. Bu iş de plânlandı ve hazırlandı. 

T Ağustos 1962 tarihinde Gemlik Kongresi 
vardı. Arkadaşların daveti üzerine oraya git-

. meyi kabul ettim ve bu husus mahallî gazete
lerde bir gün evvel intişar etti. 6 Ağustos tari
hinde Gemlik'e gittim. Aynı gün Bursa'da 
C. H. F. il İdare Heyeti Üyesi olup aynı za
manda ve zannedersem bir milletvekiline ait 
bulunan (Yeni And) Gazetesinin İstihbarat Şefi 
Necati Akgün de eşi ile birlikte . âni olarak 
Gemlik'e geldiler. Necati Akgün'ün o günlerde 

' Gemlik'e gelmesi normal değildi. Zira o tarihte 
Hariciye Vekilinin davetlisi olarak memleketi
mizde bulunan Yunan Hariciye Vekili Averof 
Bursa'da bulunuyordu ve Necati Akgün gerek 
kendi gazetesi ve gerekse İstanbul'daki bâzı 
gazeteler namına Averof a refakat ediyordu. 
Fakat benim Gemlik'e gelişim daha önemli ola
cak ki, mumaileyh bu refakatten vazgeçerek 
derhal Gemlik'e gelmiş ve beni tâkibetmeye, 
bir taraftan da bâzı hazırlıklar yapmaya başla
mıştır. Hâdiseyi yarattığı gecenin ertesi günü 
de savcılığa ihbarını yaparak vazifesini bitirmiş 
bir insan memnuniyeti içinde derhal aynı gün 
Bursa'ya dönmüştür. 

Necati Akgün vaktiyle Demokrat Partiliydi 
ve Bilecik'in Pazar kazasında faal vazife görü
yor, hattâ D. P. organı bir de gazete çıkarıyor
du, Sebebolduğu birçok hâdiseler dolayısiyle 
birkaç defa hapse mahkûm olmuş, Bursa Ceza 
Evinde yatmış ve nihayet D. P. den ayrılarak 
veya ihracedilerek Bursa C. H. P. teşkilâtına 
intisapla orada «Yeni And» Gazetesinde vazife 
almıştı. 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp, Bursalı
ların ifadesine göre, en az 300 kişi hakkında 
asılsız ihbarlarda bulunmuş, Bursa'da 80 kişi
nin tevkifinde rol oynamış, fakat bütün bu ih
barların hilafı hakikat olduğu neticede meyda
na çıkmıştır. Hattâ halen milletvekili olan bir 
doktor arkadaşımız hakkında çeşitli ihbar ve 
şantajlarda bulunmuştur. Son marifetini benim 
üzerimde tatbik etmek ve.böylece itibarını yük
seltmek gayreti içinde idi. 

Ankara'dan Gemlik'e giden ve hâdise gecesi 
Necati Akgün'ün masasında bulunan Süleyman 
Özkaragöz ismindeki zat ile ismi bende mahfuz 
diğer bir şahıs o gün akşam üzeri Ankara'dan 
telefonla arandılar. Telefon eden kimse her iki-
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sinin de evlerine hırsjz girdiğini söylemek su
retiyle bunları aratmış, birlikte postaneye gide
rek Ankara ile görüşmüşler ve oradan memnu
niyet içerisinde gülerek ayrılmışlardır, Necati 
Akgün'ü bulup konuşmuşlar ve biraz sonra dja 
hâdiseyi çıkarmışlardır. 

O gün öğleden sonrayı denizde istirahatje 
geçirmiş, akşam saat 21,30 sıralarında yedi ar
kadaşla birlikte Plaj Lokantasına gidip otur
muştuk. Bizim lokantaya oturmamızdan en çojk 
bir iki dakika sonra da bulunduğumuz masaya, 
tahkikat evrakından bu kere isimlerini öğren
diğim Profesör Albay Nevzat Akabay ile Ha
rita Binbaşısı Kaya Eskicioğlu gelip oturmuş
lardı. Biz orada bir taraftan yemek yemeğe baş
lamış bir taraftan da afaki mevzulardan konu
şuyorduk. Bir ara Gemlikli arkadaşlardan bi
risi, o zaman partimizde bulunan fakat parti 
aleyhinde bir mücadeleye girilmiş olan bir ar
kadaşımızın durumunu sormuştu. Bu meselenin 
bir iç yarası olduğunu, bu gibi hareketlerin mu
vaffak olması ve partinin parçalanması halin
de bundan ancak İnönü'nün ve Halk Partisinin 
memnun olacağını, fakat buna meydan verilmi-
yeceğini söyliyerek siyasetten bahsetmememizin 
daha doğru olacağını bildirdim. Biraz sonra, 

Necati Akgün masamıza gelerek kendisini tak
dim etti. Elini sıktım, bir C. H. P. li arkadaşın 
da masamızda bulunmasından memnuniyet du
yacağımızı söyliyerek masaya davet ettim. Fa
kat Necati Akgün dışarıya bakarak : «Niye 
küfrediyorsunuz?» diye bağırmaya başladı ve 
arkasından da, «siz İnönü'ye küfür edemezsiniz» 
diye tekrarladı. İlk anda meseleyi 'anlıyaımıygin 
arkadaşlar hayretler içinde kalmışlardı. Fakftt 
ben, beklemekte olduğum bir tertibin gelip çat
tığını hissederek sükûnetimi muhafaza ettim. 
Bu sırada Necati'nin evvelden tedarik ettiği 
birkaç sabıkalı dışardan bize doğru bağırarak 
masamıza yaklaşmak istediler. Fakat hâdiseye 
şahit olan ve tertipçilerin bu basit ve bayağı 
davranışından üzüntü duyan etraftaki müşteri
ler derhal müdahale ederek mütecavizleri ora
dan uzaklaştırdılar. Bu sırada oranın eşrafın
dan C. H. P. li Kerim Kumla namında bir zat 
masamıza gelerek hâdisenin bize karşı hazırlan
mış bir tertibolduğunu ifade etmiş ve bundan 
büyük üzüntü duyduğunu beyanla bizi teselliye 
çalışmıştır. 
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SADBETflN ÇANG^: (Buı*a> — Kerim 

Kumte öleli İM se»e; oldm (Orta: sıraiarxfeoı, .* 
gülüşmeler) 

BAŞKAN — Olabilir: Dayanû buyuran, Sa« 
ym özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Efendim 
dosyayı tetkik buyurunuz^ Necati A'kgün'ün de 
dâhil, olmak, şartiyle, hepsinin ifadesinde ismi 
geçmektedir. 

BAŞKAN — özarda, süz okumanıza dıevam 
ed'itt lütfen. 

Ritia ederim, sayın Çang»; 
Buyuran, devam buyurun efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; Coşkun Kırca arkadaşımız ısrarla 
orada bulunan iki" subayın hâdiseye şıahit olma
dıklarını, geç geldiklerini beyan ediyor. İfade 
ettiğim gibi, esasen, bizim onaya oturdıagutmttZ"! 
dan âzami 10 -15 dakika sonra bu hâdise patlak 
verdi. Bizim oraya oturmamızdan nihayet* 1 - 2 
daMIka sonra da hu iki sutbay hâdise yerine 
gelip, bizden «D fazla üç adım masaf edeM bir 
masaya oturmuşlardı: Profi Albaya ifadesinde, 
«yemeğimizin sonuna doğru»; diiyıor. Binbaşı 
Kaya Ekicioğln da, 5)-10 daMfea-geçmiştidi-yor^ 
Esasen, hâdise bütün Ibu an içerisinde olmuş 
vietertipçilerm ifadelerinden; de. bu* ikonuşmalat 
nn.bu müddet içdndB eereyanettiğif anlatılmak
tadır, 8 ımetre ilerideki zat, falam söylediler, 
duydum diyor, :dm üç 'adım yanımızda bulunan 
albayla, biahaş* duymuyor. Sonra, Necatinin 
gelip; hâdise çıkarması üzerine binbaşı, kendir 
sinden; ne oldügufiu soruyor. İnönü'ye^ haka
ret «ttüer; diyor. Peki: Reisicumhura, orduya J 
hakaret etti diye niye söylemiyorlar? («Duyma
mışlar^-sesleri) 

. Muhterem arkadaşlar, şahitlerin, tertipçile-
vtei ifadelerinde; «Reşat özarda mikrofonda 
konuşur gibi-konuşuyordu; her taraftan işitili
yordu» diyorlar. Fakat 10! dakikadan Iberi ve 
hâdisenin asıl cereyan ettiği müddet içinde 3 1 
adım yanımızda oturan bir albay ile bir bihlbaşı I 
işitmiyor. Bunlardan-Necati «her §eye küfret* 
ti» dliyor, sıradıyor. Kendi masasında foulunan 
diğer şahit özkaragöz ise «ordunun lâfını et
medi diyor. O gece İnönü dediler; cılktılar 
bizim bir arkadaş tam bahsederken, «İnönü'nün i 
isminin' tesadüfen- oraya karışması ve onu- ba
hane edip gelip bu hâdiseyi çıksamaları J 

I dolayısiyle «İnönü» diyorlar; ertesi gün beK 
Gemlikten ayrılıp gidiyorum* arkasından; ordu. 

I Reisicumhur, 27 Mayısı, bilmem şu, bu... hepsi*. 
m; sıralıyorlar- Işıtebu, tertibin ta kendiöind 
göteterâyar; 

Muhterem arkadaşlarım, bir iş bankası me-
ımuruhun elinin titrediğinden vesaireden balh-

I sediyor (bir şahilt. D(Iğeır (bir şahit, Abdi öztüre, 
İş Bankası memurunun 'kendisiyle beraber otur
duğunu ve bizden 8 metre ileride (bulundukla
rını söylüyor. Muhterem arkadaşlar, Halk 
Partili ocakçı Zülfü var. Zülfü Biçer. Ocak
ta, içeride olduğu halde ifade veriyor. Bu ha
diselerin komisyonda müzakeresi, gazetelere 
aksetmesi üzerine halen Ankara'da noterlik 
yapan muteber bir zat, tanımadığım bir zat, 
beni aratıyor, 2 - 3 gün. Güdüyorum, görüşüyo
ruz. Diyor ki; Ibu hâdisenin vukubuldUğuhun 
gazeıtıelerde yazılmasından • iki üç gün sonra 
Gemlik'e gittim, aynı Idkanltaya oturdum. 
Burada bir kaç gün evvel böylie bir hâdise 
cereyan etmiş, acaba nedir, liç, yüzünü, öğrene
yim diye eskiden tanıdığım oeakçı, Zülfükâr'ı 
çağırdım, sordum, ne küfrü ağabey demiş, hiç 
öyle bir şey olmadı, bu işi Necati Atogün ha-

I zırladı, bize de böyle söyüyteceksiniz, dedi. Biz 
I de (böyle ısöyledik. Noter diyor ki, 'benim otur

duğum masanın yanında bir kaç. kişi oturuyor
du, bir hanım kalktı, dayanamadı ve fena hail
de azarladı: «Siz nasıl böyle iftira ve tertip-

I lerde bulunursunuz?» diye. 

Muhterem arkadaşlar; gerek köatisyondaiıgie* 
rek burada (bâzı arkadaşlarımız hâdiseyi derhai 

1 niye tekzibetmediğimi soruyorlar. Hâdise 
haJkkındaki halber ilk defa olarak 10 Ağustos 
tarahinde İttir? iki- gazetede intişar etti ve ayna 
gün tekzibini yaptım. 11! Ağustos tarihli Yeni 
İstanbul gazetesini alıp- tetkik ederseniz, 8 sü
tun manşet üzerine hâdisenin nasıl Mr tertip esê  
ri olduğu bütün teferruatiyle izah edilmiş ve be-

I nim beyanatım da aynı zamanda orada çıkmış-
I tır. Ankara'ya döner dönmez' mahkeme karan 

ile, aleyhimde bu şekilde neşriyat-yapan Hürva^ 
tan, Ulus ve Dünya gazetelerine birer tekzip 

I gönderdim, bunlar itiraz ettiler, işi < beş* on gün 
geciktirdiler ve nihayet Htirvatan ve- Dünya ga» 

i zeteleMnin 26 Ağustos tarihli nüsh«lanBcdat UMs 
gazetesinin 25 Ağustos tarihli nüshasmd^tefcöp»-

| 1er- aynı puntolarla, > aynr manşett«rl«-- çıknııştiB, 
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Muhterem.arkadaşlarım, burada hâdiseyi da

ha fazla deşip anlatacak değilim. Ancak 54 ya
şına gelmiş, bugüne kadar birçok Devlet memu
riyetleri vermiş, 15 sene avukatlık yapmış,- bu
güne kadar hiç kimseye küfür etmemiş bir in
san ve bilhassa her istediği makamı her yerde 
en geniş 'şekilde tenkidetmek imkânına sahib-
olan bir insan küfür, etmez. Bu küfürler ancak 
onu kendi muhayyel esinde yaratanlara aittir. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Ceza Kanunu
nun bütün maddelerini ihlâl eden kimseler hak
kında savcılar derhal takibata geçer,,dâva açar. 

Yalnız, 157, 158, 159 ncu maddeler müstes
na. Bunlar hakkında dâva açılması ancak Ada
let Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bunun 
mânası, vatandaşları kötülemek için sık sık baş
vurulabilecek, Devletin mânevi kuvvetleri aley
hine her önüne gelenin şikâyeti üzerine dâva 
açılmasına meydan vermemek ve bu müessese
leri zedelememek içindir. 

Ancak, şurasını esefle beyan edeyim ki, hâ
disenin vukuundan hemen bir iki gün sonra, 
müddeiumumilik 4 gün içerisinde tahkikatı ta-
mamlattırmıştır. 12 Ağustos tarihli Hürvatan 
gazetesinde; başlık : Reşat özarda'nm teşriî 
masuniyeti kaldırılacak. Haber de şu : Dün te
mas etiğimiz bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, ma
hallî savcılıktan evrak gelir gelmez Bakanlığın, 
Kesat özarda'nın dokunulmazlığının kaldırılma
sı için Başbakanlık nezdinde teşebbüse geçece
ğini açıklamıştır. Aynı gazetenin 14 Ağustos ta
rihli başlığından yine, A. P. Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nm dokunulmazlığının kaldırılma
sı hususunda karara varıldığı açıklandı denmek 
suretiyle, daha Adalet Bakanlığı gibi, lâalettâ-
yin bir vatandaşa dahi isnadedilen bu gibi suç
lar karşısında büyük hassasiyet göstermesi ve 
ancak lüzum ve zaruret gördüğü takdirde dâva 
açılması lâzımgelen bir mevzuda, o gün hâdiseyi I 
haber veriyor, ertesi günü daha tahkikatın ne 
olduğunu öğrenmeden Adalet Bakanlığı yetkili
leri Reşat özarda'nm teşriî masuniyetinin kaldı- j 
rılmasma karar vermiştir diye gazetede beyanat 
veriyor. 

Muhterem arkadaşlar; bir milletvekilinin 
her şeyden evvel memleketin yüksek menfaatle
rini göz önünde bulunduran bir kimse olduğunu 
akıldan uzak bulundurmamak lâzımdır. Bu şe
kilde ihbar ve tertiplerle bu memleketi birbiri- I 
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ne düşürürsek bundan kimse değil,, ancak düg*. 
man istif ade eder. 

BAŞKAN —Say ın özarda lütfen bağlayınız. 
Yazılı beyanlar 20 dakikayı geçemez. (Soldan, 
gürültüler) 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

ABA&ET BAKANI ABBÜLHAK KEMAfc 
YÖRÜK (Ankara) -—Müsaade ederseodz beib 
deniz söz istiyorum. 

BAŞKKAN — Nasıl efendim? 
ADALET BAANI ABBÜLHAK KEMAL 

YÖRtÖL (Devamla) — Efendim, .AdMye Veifcte 
letine ait* olmak üzere hatip bâfcı sözler etti. 
Müsaadenizle cevap vereyim. 

BAŞKAN — Yalnız sayın ihatası, y<steıMk 
önergesini okutaeafimı daha errol yüce Ete 
yete söylemiştim;. Ş«ysfc y«tedöe öiffîrgBK rads 

BAŞKAN — Müdafaa dahi olsa yazılı nutukı-
lar 20 dakikayı geçemez efendim. Buyurun. 

REŞAT- ÖZARDA (Devamla) — Sayın Tev-
fik Fikret'in güzel bir sözü vardır : (Bir vatan 
gitti, fakat bitmedi hâlâ sen ben. Bize bu halle 
bizden fazla olmaz düşmen) 

Muhterem arkadaşlar,. bu memleketi nereye 
götürmek istiyoruz, bu memleketi iki kampa mı 
ayıracağız? (Ortadan, kim ayırıyor, kim sesleri, 
gürültüler) Muhterem arkadaşlar, bu memleket-

I te artık, her kongrede söylediğim gibi, muhtac-
okluğumuz tek şey vardır, kardeşlik ve millî te-

| sanüt. Ben söyledim; bunu, seçimlerden evvel, 
seçimlerden sonra, her kongrede bu tezi müda-

! faa ettim. Bir gün bu rejim çökerse bunun altın
dan ne siz, ne biz, hiç kimse kurtulamaz. Mem
leket felâkete gider. Onun için artık, sen - ben 

ı kavgasını ortadan kaldırmak, bu tertip; ve iftira 
metotlarını artık tarihe maledip hakikatin ışı^ 
ğında, hakiki Atatürk idealizmi peşinde, kardeş 
gibi birleşmek mecburiyetindeyiz. Bunu sizlere 
ifade ederken bütün samimî duygularımı ortaya 
koymuş bulunuyorum. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, buraya 
kendimi müdafaa etmek için çıkmadım. Haki
katleri söyledim, hakikatleri ifade ettim. Gene 
aynı hisle huzurunuzdan ayrılıyorum. Takdir 
Yüksek Meclisinizindir. (A. P. sıralarından al-

I * 
kışlar) 
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dedilirse söz vereceğim. (Ortadan .gürültüler.) • 

Riyaset tutumunu .bilir ve ne yaptığının da ı 
farkındadır. Kifayet önergesi gelmiştir. Oku
tacağım. 

Başkanlığa 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın doku

nulmazlığı üzerinde cereyan eden müzakere
lerin, kifayetini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bölükbaşı, ki
fayetin aleyhinde münhasıran. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; müzakerenin kâfi olmadığına 
dair kanaatimi açıklamadan evvel bir noktayı 
yüksek heyetinize arz etmek isterim. Anayasa
nın bir prensibi şahsında ihlâl edilmiş, bir '! 
tertiple zindana atılmış, çile çekmiş bir arka
daşınız olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Böyle 
bir insanın 27 Mayıs ihtilâMnin meşruiyeti 
aleyhinde tahriklerde bulunan, söven veya sa* 
yan insanları korumak için1 konuşmıyacağmı 
takdir edersiniz. Ben, hakikate hizmet etmek 
için, Yüksek MecJMn isabetli bir karar verme
sini sağlamak için karanlık ikalan bâzı noktalar 
üzerinde duracağım. 

• BAŞKAN — Yalınızca kifayet aleyhinde,' 
sayın Bölükbaşı. Malûmuâliniz usul meselesi. 
Buyurunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mev
zu tenevvür etmiş değildir arkadaşlar. Ne 
nefsi hâdise bakımından tenevvür etmiştir, ne 
de hukukî prensipler bakımından tenevvür et
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kendine ge
len dosyayı tescil edecek bir heyet değildir, is
nadın ciddî olup olmadığını elbette takdir ede
cektir. Mebus yalnız icra kuvvetinin tertiple- I 
rine karşı koranmaz. Nereden ıgelirse gelsin her 
türlü tertibe karşı korunur. Mebusun vazife 
görmesine engel olmak istiyenler arasında Hü
kümet bulunabileceği gibi, siyasi rakipler de I 
bulunabilir, başka kuvvetler de bulunabilir. O 
halde teırtip karşısında olduğumuz kanaatine 
varırsak, teşriî 'masuniyeti kaldıramayız. Bu hâ
disede bir tertip olduğu kanaatini veren bâzı 
noktalar var, orayı açılklıyorum. | 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı; bir dakika

nızı alacağım. Usul hakkında söz istediniz, 
esasa giriyorsunuz, lütfen usul dışına sıkmayı
nız... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar; bir insan kifayet aleyhinde ne söyliye^ 
cek? Müzakere kâfi değildir demekle mi iktifa 
edecek, yoksa bunun mucip sebeplerini mi 
açıkhyacak? • 

BAŞKAN — Mucip sebeplerini kısaca zik-
retımek suretiyle müzakerenin kâf* olmadığını 
beyan edebilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurunuz. Reis Bey, 'kısalık ölçüsü size 
göre, bana göre farklı olabilir, müsaade buyu
run da arz edeyim. 

BAŞKAN — Ama esasa geçtiğimiz anda usul 
kayboluyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Karan
lık noktalarından bahsediyorum. Nedir o karanlık 
noktalar? Burada konuşan arkadaşlar derinliğine 
bu noktalara temas etmediler. Arkadaşlar, hâdi
seye şahit olan iki subayımız var; birisi binbaşı, bi
risi albay. Söylediklerini tahlil edelim. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, istirham ede
rim. Esasa giriyorsunuz. Ben burada Riyaset 
mevkiinde yalnızca usul kaidelerini tetkikle mü
kellef bir insanım. O yönden usule riayet ediyo-
rum.Lûtfen yalnızca kifayetfrı aleyhinde konuşu
nuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz Reis Bey. Hangi noktanın karanlık 
olduğunu söyletmiyorsunuz. O halde niçin beni 
buraya çağırdınız?. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde bulunduğu
nuzu izah edecektiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kifa
yetin niçin aleyhinde bulunduğumu izah ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ama siz esasa geçiyorsunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne esas 

Reis Beyefendi?... Şu noktalar aydın!anmamıştır, 
aydınlansın diyeceğim. Söylemezsem niçin buraya 
geldim?. 

BAŞKAN — Tamam onları zikredin yalnız 
siz kendi kanaatlerinizi bu meyaiıda esasa geçip 
belirtmeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, kanaat havadan bir şey değildir. Hâdiselere, 
vakıalara dayanır. 

•"- W8 — 
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BAŞKAN — Usule mütaallik kanaatlerinizi 

belirteceksiniz. Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, iki subayımız orada bulunuyorlar, beş da
kika evvel gelmişler, beş dakika sonra gelmişler, 
bu da mühim değil. Necati Akgün isminde bir zat 
ayağa kalkmış, bağırıyor, bir masaya, siz înönü'ye 
hakaret edemezsiniz, onun. ayağını öpmelisiniz. 
Münakaşa cereyan ediyor. Subaylar şahit oluyor. 
Bu münakaşa esnasında ne Necati Akgün, ne de 
başka birisi, siz Türk Ordusuna küfredemezsiniz, 
siz 27 Mayısa küfredemezsiniz demiyor. Böyle bir 
mesele yok ortada. Kalkıyor; Kaya Bey isminde
ki subay albayın ifadesine göre, masadakilere hü
cum edenlere, ayakta duranlara gidiyor. Soruyor, 
mesele nedir diyor. Aldığı cevap şudur: înönü'
ye küfür etti de, münakaşa çıktı, deniyor. O hal
de Türk Ordusuna hakaret nerede, 27 Mayısa hü
cum nerede? Tecavüz nerede? 

BAŞKAN — Ve bunun kifayetle ilgisi nerede 
Sayın Bölükbaşı?. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Elimde
dir, ifadeler. Şimdi okuduğum zaman anlarsınız. 
Ben aklın ve mantıkin bu ifadelerden çıkarabile
ceği neticeleri söylüyorum. 

Şahadetleri tahlil eden Muhterem Sözcü, bu 
nokta üzerinde her nedense durmadılar. Orduya 
hakaret olsa ve bunu bir subay duysa tabiî müda
hale eder. Birşeyler söyler. Ne duymuşlar ne de 
böyle bir iddianın orada ortaya sürüldüğüne şa: 
hadet ediyorlar. «Sordum diyor, soruşturdum di
yor, inönü'ye hakaret olmuş da ondan münaka
şa çıkmış dediler» diyor, Kaya Bey. O halde, 
Orduya hakaret, Reisicumhura hakaret, 27 Mayısa 
tecavüz diye bir şey orada cereyan etmemiş, öyle 
anlaşılıyor, bu noktayı Komisyon izah etsin. Biz 
şahadetleri tahlil edecek hükme, bağlıyacak mev
kide değiliz diyor, Arkadaşlar, teşriî masuniye
tin ref'i usulî bir muameledir. Teşriî masuniye
tin ref'edilmesi sanık mevkiinde bulunan zatın 
aleyhinde ne bir delil ve ne de bir 'karine teşkil 
edebilir. Ama Meclis isnadın ciddiyetini tesbit 
ederken elbette ki, şahadetler üzerinde duracak, 
kendi kararı bakımından onları kıymetlendire-
cektir. Mahkemeyi bağlıyacak bir hüküm verme
ye yetkili değil ama, kendi kararını verirken cid
dî midir değil midir isnat, şahadetleri tahlil ede
cektir. 

Komisyon bu cihete, hiç temas etmiyor. «İcra 
kuvvetinin bir tertibi yoksa, teşriî masuniyet kal-

-m 
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dirilir.» gibi garip bir zihniyetin içinde bulunu
yor. Bir memleketin Hükümeti Ankara'da, filân 
kahvede nasıl tertip yapacak? Ama üç tane par
tici bir araya gelir, pekâlâ bir tertip yapabilir. Bİu 
tertibin acısını bilaistisna şu Mecliste bulunan ar
kadaşlar, hepimiz vaktiyle çekmiş bulunuyorup. 
O halde tertip var mıdır, yok mudur, hâdiselerin 
tahliline imkân verin de burada açıklıyalım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuma 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet önergesi kabul edilmiştir. 

ıSayın arkadaşlarım, Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nın dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunum açık oya vaz'mı isii-
yen bir önenge vardır, onu okutuyorum. 

ıSaym Millet Meclisi Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın doku

nulmazlığınım kaldırılıp kaldırılmamasının açik 
oya sunulmasını saygı ile rica ederiz. 

Edirne Kırklareli 
Süleyman Bilgen Abdurrahman Altuğ 

İzmir Çanakkale 
Mustafa Uyav Burhan Arat 

izmir izmir 
Arif Ertumga Necip Mirkelâmoğlu 

Denizli Amasya 
ismail Ertan Reşat Arpacıoğlu 

izmir Kars 
Şeref Bakşık Hasan Erdoğan 

istanbul Gümjişane 
Zeki Zeren Halis Bayramoğlu 

Edirne Uşak 
Fa'hir Giritlioğlu ibrahim Bulanalpş 

Bolu Bolu 
Zeki Baltacıoğlu Kemal Demir 

BAŞKAN — 15 imzayı muhtevi olduğu için 
içtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince açık oya 
vazedilecektir. 

Şimdi hangi ilden başlanacağına dair kur'a 
çekilecektir. (Oyların mahiyetini açıklayan, 
sesleri) 

Beyaz oy kabul. Komisyonun, teşriî masuni
yetin kaldırılmasına dair raporunu kabul. Kır
mızı oy; ret. Komisyonun karanını ret. 

Yeşil oy çekinser. (Zarf içinde olsun ses
leri) 
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öyle bir usul yok, istiyen zarf içime koyup 

ata'bilir. (Gürültüler) (İsimler tesbit edilsin, 
sesleri) Gayet tabii, oylar, isimler okunmak şek
liyle buradan kutuya atılacaktır. (Yoklama ya-
pilsin, sesleri) Evet eifendim, yoklama yapar 
gibi, hangi arkadaşımız oy atmışsa onun ismini 
tesibit edeceğiz; merak buyurmayınız. Teker 
teker... 

Oylamaya Manisa'dan başlıyoruz. Sayın ar
kadaşlarımdan rica edeceğiz, oylamadan sonra 
salonu terketmesinler; görüşeceğimiz bir iki 
kanun var. Onları da bu arada görüşmemiz lâ
zım. 

(Manisa, milletvekillerinden başlanmak su
retiyle oylar toplandı.) 

IIAŞIKAN -— Oyunu kullanmıyan arkadaşı-
•nıız var mil . . Yok. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Sayın arkadaşlarım; iki tane ufak kanun . 
vardır, tasnif neticesine kadar bu kanunları 
çıkarabiliriz. 

2. - - Ordu Milletvekili Ferda-Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) (1) 

(BAŞKAN — Lütfen komisyon yerini alsın. 
tlıgili Balkan buradalar. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaşı
mız var m i l . Olmadığıma göre, daha evvel ön
celik kararı alınmıştır. Maddelere geçilmesini 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
v enler... Maddelere geçilmesi ka'bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. ivedilikle görüşülmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... İvedilikle .görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

»MADDE-1. — Futbol müsabakalarında müş
terek baihisler tertibi hakkındaki 7258 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Müşterek bahisten elde edile-

(1) • 357 S. 8ayxU bmmaıyuzı 29.4.1963 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonundadır: 
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cek hasılattan, zaruri masraflar çıktıktan son
ra, bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sa-
'kiplerine, ne miktarının vazife malûllerine 
(Har1!) malûlleri hariç) dağıtılmak üzere Ma
liye Bakahğı ile Türkiye Cumlhuriyeti Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne ve ne miktarının 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidolaea-
ğı nizamname ile tesbit olunur. 

Toplanan paralar maluliyet derecelerine 
göre vazife malûlleri ile vazifede Ölenlerin dul 
ve yetimlerine dağıtılır. 

Bunlardan dul ve yetim kalan, kadınlara 
eviemnceye, erkeklere 20 yaşını, talhsUde iseler 
25 yaşını ikmal edinceye kadar verilir. 

Vazife malûllerinden ölenlerin son senede 
hisselerine isalbet eden miktarın beş misli mu
ta akıp senedeki vazife malûllerine isabet eden 
kısmından mahsuıbedilmek ve bir defaya mah
sus olmak üzere 5434 sayılı Kanunun 67 nci 
•maddesindeki dul ve yetimlerine ikramiye ola
rak verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yın Devlet Baıkanı. 

DEVLET BAKANI NEOMÎ ÖKTEN (<> 
rmn) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler 
tertibi hakkında 7258 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde tadilât yapılması hakkında Ordu 
Milletvekili Sayın Ferda. Güley tarafından dü
zenlenen. kanun teklifi ve gerekçesi hakkmdr. 
maruzatımı sıralıyorum : 

Bütçe imkânlarının yetersizliği sebebiyle, 
yurt ölçüsünde yapılması zaruri olan spor saha 
ve tesisler ile spor faaliyetleri ve bunlar içli: 
lüzumlu malzemenin gerektirdiği masrafları 
karşılamak üzere 7258 sayılı Kanunla futbolda 
müşterek bahis (Spor - Toto) ihdas olunmuş
tu. 

7258 sayılı Kanunun, Devlet ve özel idarele
rin vazifeleri meyanmda olan hususların Hazi 
neyee külfet yüklemeksizin, ihtisas mercii olan 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü eliyle yapıl
masını temin amaciyle çıkarılmıştır. 

Bu defa Ordu Milletvekili Sayın b'erda Gü
ley tarafından yapılan kanun teklifinde, 7258 
sayılı Kanunim gayesine harcanmak üzere bu 
kanunla sağlanan gelirin belirsiz bir kısmı, baiv-
ka bir maksada tahsis edilmek istenilmekte
dir.. 
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y&ziie malûllerinin, durumunun, bununla, il

gili 5434 ..sayılı T. C. Emekli Sandığı .Kanunu 
içinde mütalâa edilmesi gerekirken, sırf Hazi
neye Jfcülfet tahmil edilmemesi gerekçesi ile futhol-
d&unüşterek bahis gelirinin hedef tutulmasında 
isabet yoktur. Esasen Hazineye külfet yükle
meden, ihmal edilmiş bir sahaya eğilmek mak-
•sadiyle kurulmuş olan Spor - Toto gelirlerini 
azaltmaya matuf teklifler gayenin tahakkukunu 
önleyici mahiyettedir. 

Diğer yönden 5434 sayılı Kanun, özel bir 
maksatla ve Hükümetin belli bir politikası ida
me kasdı ile âdi ve vazife malûllerini sınıflan
dırma gayesiyle hazırlanmıştır. Umumi bir 
maaş zammına muhatap bir malûller kütlesinin 
varlığı kabul edilirse, buna 5434 sayılı Kanu
nun gelirleri çerçevesi içinde bir şekil bulun
ması daha uygun düşer. 

Bütçeye yük olmadan, bilhassa spor tesisle
rinin yapımını gerçekleştirmek gayesiyle tedvin 
edilmiş bir kanunun gelir kaynaklarını azalt
mak, bir yeri yapmaya çalışırken, diğerini yık
mak neticesine müncer olacaktır. Esasen Müş
terek Bahisten elde edilen gelir, spor tesisleri 
yönünden son derece fakir ve imara muhtaç 
memleketimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mik
tarın altındadır. G-erçek bu olduğu için Müş
terek Bahis geliri mezkûr maksada tahsis edil
miştir. 7258 sayılı Kanunun T. B. M. Meclisin
deki müzakeresi sırasında, iş bu yeni kanun 
teklifinin sahibi Sayın Ferda Güley'in konuş
ması da bu hususu teyit eder mahiyettedir. Müş
terek Bahis .hüviyetine temas eden hatip; «Bu 
kanun farkında olmadan âdeta sporla alâkalı 
bütün vatandaşlara sporun inkişafı için muhtaç 
ve zaruri olan spor saha ve malzemelerinin mev
cut hale gelmesini, sporu muayyen beden kabi
liyetine sahip şahislarıri hünerbazlıkları olmak
tan çıkarıp bütün milletin malı yapmak imkâ
nını devlet hazinesine külfet tahmil etmeksi
zin spor sevenlerin sırtından temin etmeyi vü
cuda .getiren, cidden enteresan, bakıldığı zaman 
kısanı endişeye düşüren, tehlikesi bir iş zeha
bına düşüren, fakat mantıkla, muhakeme ile 
tetkikle ve anlıyanları, bilenleri dinleyince iyi 
olduğu anlaşılan bir hüviyettir. 

(T. B. M. M. Zabıt Ceridesi 9 ncu devre ikin-
cLi§tima^62 nci İnikat 29 . 4 .1959 tarih, cilt : 
8,sahife440 - 441) şeklindeki konuşmasiyle işin 
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mahiyetini en açık ve kesin şekilde tarif eyle
miştir. 

351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kanununun 28 nci maddesinin Ç fıkrası iîe 
Müşterek Bahis ikramyelerinin % 10 u kuru
mun gelirleri araşma alınmış ve binnetice işti 
rakler düşmüş ve gelirin bir kısmı böylece kay
bedilmiştir. 

Ankara Belediye Encümeni 9 . 3 . 1961 tarih 
ve 2121 «ayılı karariyle Müşterek Bahisten el^e 
edilecek gayri safi hasılâtm % 35 inin eğlence 
resmi olarak alınmasına karar vermiştir. Konu 
Devlet Şûrasındadır. 

Her -yeni çıkan kanunun gelir kaynaklarının 
tesbitinde maalesef Fulbolda Müşterek Bahse 
yöneltmek şeklinde bir çığır açılmıştır. Yu
karıda ı«rz edilenlere ilâve olarak bu son tasarı
nın d a kanunlaşması halinde, Fulbolda Müşte
rek-Bahis Teşkilâtının kapısına kilit vurmaktain 
başka çıkar yol kalmıyacaktır. Bu sebeple, ta
darının kabul edilmemesi mutlak bir zarurettir, 

Bu defa hazırlamış bulunduğumuz 5 yıllık 
yatırım programımıza nazaran 5 yıllık norm*! 
gelirimize inzimamen asgari daha 60 milyon Hl. 
na ihtiyacımız vardır. Takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde sayın 
Hrdoğan. Buyurun. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, bizde nedense garip bir tutum 
oluyor. Yeni kurulan bâzı müesseseler, ken$i 
emekleme devirlerinde ellerine geçen paralar
dan dolayı, diğer müesseselerin nazarı dikka
tini eelbediyor, ve herkes asıl gayesi daha 
belli, olmadan, hizmeti ortaya çıkmıyan bu 
müessesenin imkânlarını ellerinden almak için 
gayret gösteriyorlar. Bu işçi sigortalarının ba
şına gelmiş bir durumdur. 

Yeni kurulan işçi sigortaları daha 'kendi te
sislerini kurmadan parasını elinden kaçırdı. 
Muhtelif müesseselere verdi, borçlandı kençli 
hastanesini kuramadı. Kendi teşekküllerini ku
ramadı Fa^kat parası da elinde toplanan gen^ş 
bir miktardaki parası da maalesef elinden çıktı. 

Şimdi, haddizatında bahsi müşterek, biraz 
da kumar gibi telâkki edilen Spor - Toto mev
zuu hususi konuşmalarda «canım ne çıkar, şu
radan da şuna veriliversin» giıbi hasbıhallerle 
hakiki hedefini, istikametini kaybederek has-
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ka şekillerde hattâ huzurunuza çok garip te
lâkki ettiğim bir kanun ile gelerek, başka ka
nunlarla himaye edilmiş muayyyen kimselere, 
muayyen zümrelere bu paraların devredilmesi 
isteniyor. 

Şimdi, maalesef Türkiye'deki spor durumu
nu göz önüne alacak olursak, bâzı mahdut 
şekilde yapılan sporlar hariç bir kütle 
sporu mevzuubahis değildir, yapılamamaktadır. 
öğündüğümüz ıgüreşimiz dahi bugün ihmal 
edilmiş vaziyettedir. Dünyada art ık bu m.ev-
zuda sözü geçmiyen milletler durumuna düşü
yoruz. 

Spor - Toto gelirini futboldan elde etmekte
dir. Bütün dünya memleketlerinde de bu böy
ledir. Haddizatında spor deyince yalnız fut
bol mevzuubahis olmaz. 50 bin insanın 22 ki
şiyi seyretmesi, bugün 'biraz da artık futbo
lun artistik, akrobatik hareketler meyanma 
girmesine sebebolmuştur. Birçok memleketlerle 
mukayese edecek olursak, Türkiye'de spor te
sisleri hakikaten çok geri kalmıştır. Balkan 
memleketleriyle, hattâ Orta - Şark devletleriyle 
dahi bu mevzuda boy ölçüşecek durumda de
ğiliz. Senelerce bütçe mülâhazası dolayısiyle 
bu husus gerçekleşemiyordu. Nihayet, Spor - To
to birçok dünya memleketlerinde kabul edi
len bir usul bizde de kabul edilerek, bilhassa 
bahsi müşterekte bu mevzua vatandaşların ya
tırdıkları paralarla spor tesislerinin yapılması 
tezi galip geldi ve bir de kanun çıkarıldı. 
Belediyeler % 35 ini almak ister, malûm, dul ve 
yetimler yüzde muayyen bir miktarını almak 
ister. Haddizatında belki diğer müesseseler 
buna muhtaçtırlar. Fakat esas gayeden uzak-. 
'laşmış olunuyor. Hakiki spor tesisleri vücuda 
getirilemiyecek ve dolayısiyle sağlam bir ne
sil, normal bir nesil yetiştirmek imkânına 
belki muasır memleketlerden daha geç, uzun 
seneler sonra kavuşmuş olacağız. 

Bugün kütle olarak Türkiye'de mevcut spor
ları göz önüne alacak olursak, futbol hariç, 
diğer sporlar muayyen, mahdut kimselerin 
elinde kalmaktadır. Bu, imkânsızlıklardan do
ğuyor, parasızlıktan doğuyor. Bugün Spor - To
to müessesesi, eğer bu imkânları bunlara sağ
lamışsa, dolayısiyle bu memleketin asgari üçte 
bir vatandaşı üç milyon, beş milyon insan ku
rulacak spor tesislerinden istifade ederek 
daha sağlam nesiller, daha sıhhatli nesiller 
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yetiştirmek imkânlarını bulacaklardır. Bugün 
kahvelerde vakit geçiren gençleri buradan kur
taracak hangi spor tesislerimiz vardır? Bugün 
sanayi müesseselerinin hangisinin içinde bir 
spor salonu veya sahası vardır? Yoktur arka
daşlar. Bütün sanayi tesislerini görün. Yoktur. 
Genç çocuklar mektepten çıkıyor, sporla meşgul ol
mak istiyor. 16 -17 yaşında bir çocuk tam buluğ 
çağında bir çocuk, eğer kafasını spora verecek 
olursa; memleketi için, kendisi için, ailesi 
için belki faydalı olabilir, fakat bu tesisler 
yoktur. Kendisini kahveye veriyor, mesai sa
atlerinde, ders saatlerinde talebeler sinema kö
şelerinde görülüyor, hiçbir mektebin tesisi mev
cut değildir. Vilâyet çapında bir tesisimiz yok
tur arkadaşlar. Ankara'da bir Spor Sergi Sa
rayı yapıldı, o da hamdolsun ki, birçok insan
ların ocağını söndürmeden çöktü. Daha feci 
de olabilirdi. Bugün, .meselâ" Balkanlarla ken
dimizi mukayese ettiğimiz zaman; çok geride 
olduğumuzu fark ederiz. Arkadaşlar, bir bey
nelmilel Balkan müsabakası oluyor; senelerce 
Türk millî sporu cirittir, Türkün millî sporu 
gülledir diye lâfını yaparız, maalesef 15 gün 
evvel eline cirit verdiğiniz bir genç, dün sizin 
bir eyaletiniz, bir vilâyetiniz olan bir memleke
tin gencinin attığı mesafenin yarısına dahi ci-
riti yetiştiremiyor. Arkadaşlar, yüz karasıdır 
bu. Maalesef yapılan cirit müsabakalarında, 
gülle müsabakasında Türk Bayrağı en geri
de birinciliği aldı. Sebebi belli, meşgul olun
mamıştır. Dul ve yetimlere, malûllere de yar
dım yapılsın. Ama yarının nesillerini malûl bı
rakmamak için, yarının nesillerini sıhhatli kıl
mak için bu müesseseye lütfen dokunmayın ar
kadaşlar. Birçoklarının dişini kamaştıran üzüm 
ekşi de olsa hakikaten öyledir. Yalnız, Hükü
met de bir an evvel spor tesislerini milletin na
zarı dikkatini eel'bedecek hale getirsin. Aksi 
halde bu sene, belki bu kanun reddedilir; gele
cek sene gelirini belki elinden alırlar. Bu ba
kımdan belki iyi niyetle Ferda Güley arka
daşım tarafından, muhakkak ki iyi niyetle ve
rilmiştir bu teklif, ne çıkar yüzde 5 i, yüzde 
3 ü ? - Fakat geçende Maliye Vekili de bir ka
nun teklifi dolayısiyle, Meclis tatil olmadan 
evvel beyan ettiler, bir fasıldan yine bu para
ların yüzde 10 u isteniyordu, tehir edilsin de
diler. Galiba bunların hepsi kabul edildiği 
takdirde Spor-Toto müessesesi için bütün para-

— 662 -
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lanın verdikten sonra ayrıca bütçeye ilâve pa
ra vermesi icabedeeek zannediyorum. Bu ba
kımdan asıl gayesinden uzaklaştırmamak, ve bu 
müesseseyi yıkmamak için, memleketin müs
takbel nesillerini, müstakbel annelerini, müs
takbel yavrularını sıhhatli, sporla alâkadar 
olan nesiller 'olarak kütle sporu yapacak nesil
ler haline getirmek için ellerindeki mevcut para
yı bu gibi kanunlarla almıyalım arkadaşlar. 
Bu kanunun reddini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN —Sayın arkadaşlarım, Aydın Mil

letvekili Reşat özarda'nm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki raporun açık 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Rize'nİ7i Pazar İlçesi Maliye Veznedarının Kal-
kandere İlçesine nakledilmesi sebebine dair yazı
lı soru önrgsi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/276) 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususun Maliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
tavassutlarınızı arz ve istirham ©derim. 

11 . 3 . 1963 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

Rize Vilâyetinin Pazar kazası Maliye Vez
nedarı ismail Koşar'm Kalkandere veznedarlı
ğına nakledilmesindeki sebep nedir? 

Bu nakil muamelesi Memurin Kanununun 
hangi maddesine istinaden yapılmıştır1? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17.4.1963 

Muhasebat G-. Müdürlüğü 
PER : 143551-2/19250 

Konu : İsmail Koşar Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18.3.1963 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/276/4832-24533 sayılı yazıları. 
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oylamasına ait tutulan zabıt gelmiştir, açık oy
lamaya (340) sayın arkadaşımız katılmış, (7) 
çekinser .oya mukabil (171) ret, (162) kabul 
oyu verilmiştir. Bu şekli ile Reşat özarda'nm1 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki ra
por reddedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, daha önce alınan bir 
karar gereğince müzakerelere saat 19 a kadar 
devam etmekte idik. Vakit geçmiş bulundu-, 
ğundan, Birleşimi, 15 Mayıs Çarşamba günü 
saat 14,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 
îyi ıgünler... 

" Kapanma saati : 19,07 

Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda ta
rafından ; İsmail Koşar'm Rize'nin Pazar ilçesi 
»veznedarı iken Kalkandere veznedarlığına nak
ledilmesindeki sebebe ve bu nakil muamelesinin 
Memurin Kanununun hangi maddesine isti-
nadettiğine dair yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. ilçe veznedarlıkları, bilindiği üzere, tâ
yini vilâyetlere ait memuriyetlerdendir. Bu iti
barla, bahis konusu sebep Bakanlığımca malûm 
bulunmadığından keyfiyet Rize Valiliğinden 
sorulmuştur. 

2. Rize' Valiliğinden alman 30.3.1933 tarih 
ve 143 sayılı yazıda, «Pazar kazası Maliye Vez
nedarı iken görülen idari lüzuma binaen Kal
kandere kazasına naklolunan ismail Koşar'm 
bu naklini icabettiren esbaba mesnet teşkil eden 
Pazar kazasının Pazar mahallesinden Nihat Ak-
soy'un vilâyet makamına gönderdiği 29.12.1960 
tarih ve 614 kayıt sayılı şikâyet dilekçesinin 
tasdikli bir sureti ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bahis konusu dilekçe suretinin tetkikinden 
de anlaşılacağı veçhile mumaileyh evli olup 
ailesi sağ ve halen yetişkin çocukları da vardır. 
Buna rağmen aynı dairede beraber vazife gör
dükleri bayan arkadaşı ile evlenmek gayesi gü
derek huzursuzluk yarattığından 1958 yılında 
Çayeli veznedarlığına nakli için teşebbüse geçil-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR! 

— ew — 
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mis, i s ede Demokrat Partinin gizli üyesi bulun- I 
ması itibariyle partice yapılan tesir ve tazyik 
yolu ile bu naklin durdurulması temin olunmuş 
ve fakat adı geçen bu kadarla da yetinmiyerek 
bahsi geçen .bayanla evlenmek kararında bulu-
Tian şahsın geceleyin yolunu kesmiş ve tehddit 
eylediğinden Pazar Asliye Ceza Yargıçlığınca 
mahkûm edilmiş ve her haliyle yeniden nahoş 
hâdiseyi işlemeye meyyal bulunduğu göz önüne 
alınarak artık Pazar'da memurluk yapmasına 
imkân bulunamamış ve mu'hak'kak surette baş
ka bir 'kazaya nakline zaruret hâsıl olmuştu.» 

denilmektedir. 
3. Aynı nakil işlemi dolayısiyle İsmail Ko-

şar'm Devlet Şûrasında dâva ikame ettiği Vali
liğin zikri göçen yazısından anlaşılmaktadır. 

4. 'Malûm bulunduğu üzere, Memurin Ka
nununun 1777 sayılı Kanunla değişik, tahvil ve j 
becayiş başlıklı 42 nci maddesine göre; bir de
rece veya sınıfta bulunan merkez -ve ?mllâlöâs;at i 
memurları lüzumu sabit olduğu takdirde tâyin- j 
1 erindeki Usule gfire vekâlet veya vilâyetçe ay- ! 
.111 derece veya sınıftaki diğer memuriyetlere j . 
*âyin olunabilir. i 

Keyfiyetin jgaym Reşat özarda'ya duyurul- j 
masına müsaadelerini arz ederim. I 

^Maliye Bakanı I 
Ferid Melen ı 

2. — Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'm, 
sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tat- I 
bikaün düzeltilmesinin düşünülüp düşünülme- j 
diğine dair yazılı soru önergesi, ve Tarım Ba- j 
kam Mehmet îzmen'in yazılı cevabı (7/279) j 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına j 
Aşağıda arz edilen «onunun yazılı olarak ! 

Ziraat Vekili tarafından cevaplandırılimaMna | 
tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

. Malatya Milletvekili 
Ahmet! Fırat 

1 

1. Mart ayı içinde 1963 ücret tarifesi tan- j 
zim .edilecek sulama - ücretlerindeki vilâyet j 
ve sulanan sahalarındaki verim nazara alınma- i 
dan yapılan adaletsiz tatbikatın izalesinin dü- i 
şünülüp d'üşünülme^iğonin yazılı olarak (bildi- | 
rilmesi. i 

.•T. € . 
Tarım İBalkanlığı 3 Mayıs 1963 

Topraksu! 'Geneli Müdürlüğü 
•Şube !Md,:Ep/ö7 - 000:01008 

Konu .•••Malatya Milletvekili Ah
met Fırat ' ın yazılı soru önergesi 

Millet 'ıMeclisıi Başkanlığına 

ll'gi i Kanunlar Müdürlüğü 18 . 3 . , 19*63 
tarih ve 7/279 - 4835 - 244'58 sayılı yazı. 

Sulama ücret tarifesiyle ilgili, Malatya 
Milletvekili Ahmet Fıra t tarafından verillen 
yazılı soru ı&netfgesfi incelendi : 

(Bayındırlık B'akanlığı Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü '('İşletme ve Bakıım Dairesi (Re-
isliğii) tarafından iher serle hazırlanmakta 'olan 
sulama ücret tarifesi, Tarım ve Maliye Bakan
lıkları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda 
kaîbul «âilmeıkte olup Başbakanlığın tasvibine 
•sunulmaktadır. 

Sulama tarifeleri; bölgeler ve bu bölgeler
de yetiştiriien ürünlerin 'çiftcdliere sağladığı 
igeliir, istihsal masraJfları ve kul! andıkları su 
miktarı nazarı itibara alınarak tâyin ve tesfbit 
edilmektedir. Ayrıca ibu tesbitte, ekimi 
teşvik edilen 'bitkiler, h^nüz sulamaya alışma
mış yerlerin durumları da nazarı cföMkate alın
maktadır. 

Bu esaslara ıgöre H3 . 3 . 1963 turihindie, (Ba
yındırlık Bakanlığın da yapılmış olan toplantı
da, geçen yıl tatibik edilmiş olan tarife, 19!63 
yılı sulama ücret tarifesi olarak aynen kalbü! 
edilmiş bulunmaktadır. 

Halen iBa$bafean tokta 'bulunan tarife 'Bakan
lar Kurulu kararına fbağlandıîktan sonra "Res
mî Gazetede ve radyoda ilân edilecektör. 

Bilginize arz -ederim. 
* "Parım >Ba?feanı 

Mehmet llzmen 

3. — tzmir Milletvekili Arif .Ertunga'nın, 
1962 yılı Eylül ayından itibarsn yağ memnu
nun nasıl mütalâa edildiğme -ve margarm&üerin 
ihtiyacına cevap verilmiş olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin yazılı cevabı (7/285) 

- « # -
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m . 3 . . 1963 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun 'Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olaralk cevaplandırılmasına delâ
letlerini (saygılarımla rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Arif Ertunıga 

Yurdumuzda ilk defa 'zeytinyağı ihraç ka
f a n alınması ve Ibunda devam edilmesi, Ihem 
nıüstalhsıl malının değerlendirilmesi, hem de"ta
biatın hize balhşettiği ço>k müstesna imkânlar 
içinde zeytinciliğimizin süratle inkişafı ve dai
ma yükseleeelk 'geniş bir döviz 'kaynağı temini 
bakımından çok başarılı olmuştur. 

Bütün diğer 'memleketler gibi bizde de, dün
ya piyasasında pahalı olan 'zeytinyağı ihracedi-
lirken, dâhildelki istihlâk vatandaşın zeytinyağı 
yerline daiha ucuz diğer nebati yağlardan 'ihti
yacını temin etmesi için .onların ikamesi ıgerck-
melktedir. 

Bugün Vita, ISana v. s. igibi margarin yağ
ları lbü ucuz nebati yağlardan bilhassa soya ya-< 
ğından yapılmaktadır. Margarin yağına na
zaran likid haldeki soya yağma halkımız yeni 
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alışmaktadır. İhracat ve bu yıl »malhsulün az 
olması dolayısîyle zeytinyağı fiyatlarının dün
ya pazarlarındaki seviyeye çıkması, bir de ihti
yacı 'olan Vi'ta, Sana gibi margarin yağlarını 
çarşıda bulamayışı 'müstehlik vatandaşı haklı 
olarak sızlatmaktadır. 

Bu Ihailin son vergi zamlan yapıldığı sıra
lara da .raslamaısı ıgerek 'Hükümet icraatına ve 
gerekse çok faydalı olan 'zeytinyağı iihraç si
yasetine lüzumsuz gölge düşürmüş, Ihalk ara
sında türlü, 'çirkin dedikoduların çıkmasına 
sebebolmuştur. 

Bu yıl , imalhsulün de az oluşu dikkate al,-
narak bol miktarda margarin ve soya yağının 
evvelden elde 'bulundurulmasının temini iktiza 
ederdi. Bu bakımdan; 

1. 19'6i2 Eylül ayından itibaren yağ mev
zuunu Bakanlık nasıl 'mütalâa etmiştir? Soya 
yağı stoklan ay, ay ne halde idi? 

2. IMargarincilerin ihtiyacına cevap veril-
imiş midir?1? Aftan istihlâk 'karşısında nftçin 
vaiktinde tedbir alınmamıştır? Müsebbipleri! 
kİımlerdir? ISoya yağı ithal anlaşması niçin ge
cikmiştir ve bu sıkıntı ne kadar zaman devam 
edeeelktir? 

T. C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Dışticaret Dairesi 30 Nisan 1963 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 

Şube remzi ive No : 252,22 

İlgi : 1 . 4 . 1963 tarifli ve 7/285 -5005/25421 sayılı yazınız. 
1962 yılı Eylül ayından itibaren yağ mevzuunun nasıl mütalâa edildiğime ve margarin ima

lâtçılarının ihtiyacına cevap verilmiş olup olmadığına dair İzmir Milletvekili Arif Ertunga 
tarafından Bakanlığımıza tevcih olunan yazılı soruya ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
. Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Memleketimiz nebatî yağ ihtiyacının 'kapılanmasına dair İzmir Milletvekili Arif Ertunga 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ait cevaplarımız : 

1 — Malûmları bulunduğu üzere memleketimizin nebatî yağ ühtiyacmm' bir kısmı, PL 480 
sayılı Amerikan Kanununun balhşettiği imkânlardan istifade edilerek: Türk Parası karşılığında 
adı geçen memleketten ithal edilmek suretiyle karşılan'maktadıa\ 
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8 Aralık 1961 tanilhinde imzalanmış bulunan Sürplü Anlaşması ile 1962 sıenıesinin nebatî yağ 

ihtiyacını karşılamak üzere 35 bin ton soya fasulyesi yağı, 15 bin ton pamuk yağı ve 15 bin: ton da 
donyağı ithali sağlanmıştı.- | 

1963 denesi ve ımıüteaMp «emellerde 'memleketimizin nebati yağ ihtiyacını karşılamak ımaksa-
diyle gerekli çalışmadıara Mayıs ayından itibaıren ibaşlanmış ve 15 Haziran 1962 tarihinde Amerika
nın Ankara Büyük Elçiliğine, bu 'mevzuda, bir «Aide-Memoire» tevdi edilmiştir. Bu «Aide-Me-
moirıre» de Türkiye'nin 3 «senelik Buğday ve Nebatî Yağ ihtiyacını temİnen çok seneli bir anlaş
ma imzalanması talep edilmiş ve bu anlaşmanın bir 'an evvel yapılabilmesi' için Amerikan ilgili 
makamları nezdinde demavlı temaslarda bulunulmuştur. 

Bu meyaınlda, memleketimizin nebatî yağ stok durumunu, daima göz önünde tutmak malksa- • 
diyle, Et ve Balık Kurumu'na talimat verilerek aylık cetvellerle durumun Bakanlığımıza bil
dirmeleri istenmiştir. 

1962 nenesi için ithal olunıan yağların tesellümü Eylül ayı 'başında nihayete ermiş ve 
a) 29,772,3 ton bir keıre rafine edilmiş soya yağı 
b) 4.968,8 ton tam rafine edilmiş soya yağı 
c) 14.821,7 ton pamuk yağı rafine edilmiş soya yağı 

olmak üzere cem'an 49.562,8 ton soya ve pamuk yağı depolanmıştır. 
Müteakip ayların stok durumu ise ay sonu itibariyle aşağıda gösterilmiştir : 

30 Eylül 1962 31 Ekim 1962 30 Kasım ' 1962 31. 12. 1962 
(ton) (ton) (ton) (ton) , 

Soya yağı (bir 
kere rafine edil
miş) 16.058,8 13,536,0 8.800,5 3.973,0 
soya yağı (tam 
rafine edilmiş) 4.968,9 4.918,8 4.987,0 4.987,0 
Pamuk yağı 9.326,0 6.753,0 3.973,8 2.422,0 

Stoktan satışların Eylül ayı içerisinde birden bire artması ve hızla devam etmesi üzerine Et ve 
Balık Kurumu 29 Eylül tarihinde Bakanlığımıza müracaatle mevcut nebati yağ stoklarının büyük 
talep karşısında, uzun müddet dayanamıyacağmı, bu itibarla bir an evvel yeniden yağ ithali için 
gereğine tevessül olunmasını ve memleketimiz yağ ihtiyacının tesbitini talebetmiştir. 

Et ve Balık Kurumunun* bu talebi üzerine, Bakanlığımızda, adı geçen müessese, Türkiye Odalar 
Birliği, Turyağ ve Ünilever gibi bellibaşlı margarin yağı imalâtçıları temsilcilerinin iştirakiyle ya
pılan toplantıda memleketimizin nebati yağ stokları gözden geçirilerek 1963 senesi ihtiyacı tesbit 
edilmiş ve bu mevzuda 12 . 10 . 1962 tarihli bir Protokol tanzim edilmiştir. 

Mezkûr tarihe kadar vâki satışların seyrine ve taleplerin mahiyet ve şümulüne nazaran bahis 
konusu yağların en geç Ocak ayı nihayetine kadar satılacağı ve bir an evvel yeni yağ ithalâtının sağ
lanması hususu belirtilmiştir. 

Bu meyanda 1963 senesi nebati yağ ve donyağı ihtiyacı da etraflıca ele alınarak, 50. bin ton 
soya fasulyesi 40 bin ton pamuk yağı ve 10 bin ton da donyağı olmak üzere ceman 100 bin ton ola
rak tesbit edilmiş ve bu hususta Amerikan yetkili makamlarına malûmat verilerek gerekli anlaşma
nın daha fazla geciktirilmeden, bir an evvel imzalanması lâzımgeldiği hususu belirtilmiştir. 

Fakat bu yolda yapılan ısrarlı takibe rağmen müspet netice alınamamıştır. Buna da, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, yapmış olduğu buğday ithalâtına ait karşılık Türk liralarını T. Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki Amerikan hesabına yatıramaması sebep teşkil etmiştir. Amerikan resmî ma
kamları mezkûr ithalât bedellerinin adı geçen bankadaki karşılık hesabına yatırılmadıkça yeni bir 
anlaşma imza etmiyeceklerini kesin olarak ifâde etmeleri ve hattâ evvelce imzalanmış anlaşmalara 
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ait otorizasyonlarm neşir ve sevkiyatını durdurmaları üzerine, (100 bin ton buğday ye 17 000 ton 
mısırın ithali de bu yüzden gecikmiştir) Mezkûr bedelleri yatırabilmesi için Ofise malî imkânlar 
sağlamak yoluna gidilmiştir. Bütün bu meselelerin tezekkürü Ofise malî kredi verilmesine • daiı* 
Bakanlar Kurulu Kararının istihsali Maliye Bakanlığı ile ilgili hususların müzakeratı çok seneli an
laşmanın imzalanmasını geciktirmiş ve Anlaşma bütün gayretlere rağmen ancak 21 . 2 . 1963 ta^ 
rihinde imzalanabilmiştir. 

Bu meyanda Ocak, Şubat, ve Mart aylarında mevcut yağ stokları ile margarin yağı imalâtçıları-* 
nıri ancak asgari ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmış ve yemeklik olarak piyasaya arz edilmek 
üzere tefrik edilmiş bulunan 5 000 tona yakın tam rafine edilmiş soya fasulyesi yağının 3 000 tonu 
da margarin yağı imalâtçılarına tahsis olunmuştur. 

Sıkışık durum muvacehesinde önceden vâki teşebbüsler neticesinde anlaşmanın imzalanmasını 
mütaakıp 1 Mart 1963 tarihinde 40 000 ton nebati yağa ait otorizasyonların neşri sağlanmıştır. . 

Yağların bir an evvel mubayaası ve şevki için Et ve Balık Kurumundan bir Heyet, Mart ayı ba
şında B. Amerika'ya gitmiştir. Heyet ilk partide 29 000 ton soya ve 10 500 ton pamuk yağının mu
bayaasını yapmış ve 5 000 ton soya ile 2 000 ton pamuk yağını Mart ayı içerisinde memleketimize 
sevk etmiştir. Bu ve mütaakıben Washington'daki Türk Heyeti tarafından Mart ayı içerisinde sevk 
edilen yağların 1 828 tonluk ilk partisi 20 Nisan 1963 tarihinde istanbul'a gelmiştir. Halen muh
telif partiler halinde yolda bulunan 15 000 tonu mütecaviz yağın tamamı en geç 10 Mayıs 1963 ta
rihine kadar istanbul ve izmir limanlarına muvasalat edecektir, i lk partide mubayaa edilen 39 500 
ton yağın mütebaki kısmının sevkiyatı da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında devam edecektir. 

Hulasaten arz edilecek olursa, 1963 senesi nebati yağ ihtiyacımızın karşılanması mevzuu Ba
kanlığımızca tam zamanında, daha 1962 senesine ait yağların ithali bitmeden evvel ele alınmış, fakat 
yukarda mâruz sakımlamıyan sebeplerle ilgili anlaşmanın imzalanması geciktiğinden 1963 senesinin 
başlangıcında stokların tükenmesi ile sıkıntılı bir devreye girilmiştir. 1962 senesi yağlarının itha
linden sonra stok durumu daimî surette göz önünde tutulmuş olmasına rağmen başka yoldan yağ 
ithali imkânlarımızın bulunmaması muvacehesinde B. Amerika ile mezkûr anlaşmanın imzalanması 
için Amerikalıların talebettiği hususların yerine getirilmesi ve formalitelerin ikmalini beklemek 
zorunda kalınmıştır. 
• 2. Margarin imalâtçılarının ihtiyacına 1962 senesinde tamamen cevap verilmiş 1963 senesi Ocak, 
Şubat ve Mart aylarında nebati yağ stoklarının tükenmek üzere bulunması sebebiyle, tamamen, fa
aliyetlerini tatil etmelerini önlemek gayesiyle ancak asgari ihtiyaçlarının teminine çalışılmıştır. 

Yukarda arz olunduğu gibi artan istihlâk karşısında gerekli tedbirlerin alınması hususunda 
gayret sarf edilmiş bulunmasına rağmen, döviz karşılığında başka memleketlerden yağ ithaline im
kânımız olmaması muvacehesinde bu gayretler ilgili anlaşmayı imzalamak için Amerikalıları taz
yik etmekten ileri gidememiştir. 

ithal anlaşmasının imzalanması yukarda mâruz elde olmıyan sebepler yüzünden gecikmiş olup 
hiçbir kimsenin veya müessesenin sorumluluğunu mucip bulunmamaktadır. 

21 Şubat 1963 tarihinde imzalanmış bulunan çok seneli anlaşma ile memleketimizin 3 senelik 
nebati yağ problemi halledilmiştir, t ik partinin memleketimize muvasalat ettiği 20 Nisan 1963 tari
hinden itibaren, 3 senelik devre zarfında, mevcut şartlar devam ettiği müddetçe, her hangi bir yağ 
sıkıntısı başgöstermiyecektir. Bu çok senelik anlaşma, her sene ayrı bir anlaşma imzalanması do-
layısiyle zaman alan formaliteleri ortadan kaldırdığından, önceden neşrolunacak mubayaa otori-
zasyonları ile ihtiyaçlar zamamnda karşılanacak ve bilhassa dökme yağ tesislerinin inşasını, veya 
bu vazifeyi görecek mümasil tedbirlerin alınmasını mütaakıp depolama imkânlarına sahiboluna-
cağmdan memleketimizin yağ ihtiyacı çok önceden temin edilerek istihlâke hazır tutulabilecektir. 
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4. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-

nın, Konya'nın Yunak ilçesi Malmüdürü hak
kında bir ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına dair yazılı soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/289) 

11 . 4 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığı 

Ankara 
Maliye Bakanlığının aşağıdaki soruma yazılı 

olarak cevap vermesine tavassut buyurmanızı say
gı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

Konya'nın Yunak ilçesinden bildirildiğine gö
re 

Evvelce jandarma onbaşısı olan malmüdürü 
Hazineye ait araziyi mevzuata riayet etmeksizin 
dilediğine kiralamakta, bazan evvelce kiralamış 
olanlardan alıp başkasına vermektedir. 

Kaymakam da şikâyetleri dinlememekte yahut 
müsamaha ile karşılamaktadır. 

Vazifesini kötüye kullandığı iddia edilen bu 
malmüdürü hakkında makamınıza ihbar ve şikâ
yette bulunulmuş mudur? Bulunulmuşsa netice
si nedir?. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Muhasebat G. Müdürlüğü 
Per : 143471 - 278/20246 

29 . 4 . 1963 

Konu : Yunak Malmüdü-
dürü ile ilgili soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15 . 4 . 1963 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/289 - 5158 - 28707 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı'nm; 

(evvelce jandarma onbaşısı olan Yunak ilçesi Mal
müdürü Hazineye ait araziyi mevzuata riayet et
meksizin dilediğine kiralamakta, bazan evvelce ki
ralanmış olanlardan alıp başkasına vermektedir. 

Kaymakam, da şikâyetleri dinlememekte yahut 
müsamaha ile karşılamaktadır. 

Vazifesini kötüye kullandığı iddia edilen bu 
malmüdürü hakkında makamınıza ihbar ve şikâ
yette bulunulmuş mudur? Bulunulmuşsa neticesi 
nedir?) mealindeki yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. Yunak Malmüdürü haklanda mezkûr ilçe 
halkından Kasım Koç ismiyle Bakanlığımıza ke
şide olunan 26 . 10 . 1962 tarihli tel dilekçede; 
Yunak ilçesindeki Hazineye ait toprakların kiraya 
verilmesinde Malmüdürü ile Millî Emlâk Memu
runun keyfi ve haksız hareketlerde bulun dukları 
ve bu halin devam edip gittiği vâki şikâyet ler üze
rine Konya'dan gönderilen defterdarlık kontrol 
memurunun (ilçedeki memurlardan bâzılarının 
akrabası olması hasebiyle) hâdiseyi iyi tetkik et
mediği iddia ve ihbar olunmuştur. 

Bu husustaki ihbar ve şikâyetin bizzat def
terdar tarafından tetkiki ve tahkiki ile neticesinin 
bir rapor halinde Bakanlığa bildirilmesi acele ve 
zata mahsus işaretli 9 . 11 . 1962 gün ve 3361 -
6569/23068 sayılı yazı ile Konya Valiliğine yazıl
mıştır. 

2. Aynı ilçeye bağlı Adakasım köyü halkın
dan Ali Yüksel, Hüseyin özdemir ve Mehmet 
Yüksel imzalariyle Bakanlığımıza gönderilen 
6 . 11 . 1962 tarihli, ayrıca Hüseyin özdemir 
imzasiyle verilen 7 . 11 . 1962 tarihli dilekçeler
de; köylerine komşu olan îshakuşağı köyündeki 
Hazineye ait araziden ihtiyaçlarına yetecek mik
tarının kira ile kendilerine verilmesi zıınnmda 
evvelce vâki taleplerinin yerine getirilmediği, ile
ri sürülerek mezkûr köydeki Hazine arazisinden 
bir miktarının adlarına kiralanması talebolun-
muştur 

Bu husustaki dilekçelerin birer örneği 19 . 11 . 
1962, 8 . 1 2 . 1962 gün ve 3361 - 6569/23658, 
25016 sayılı yazılarımızla Konya Valiliğine gönde
rilerek müracaatçılar, hakikaten toprağa muhtaç 
çiftçi durumunda olduğu ve ikamet ettikleri Ada
kasım köyünde kiraya vermeye müsait arazi bu
lunduğu takdirde o araziden, şayet köylerinde ara-

' zi yok ise Ishak uşağı köyündeki Hazine arazi
sinden ihtiyaçlarına yetecek kadarlık kısmının 
kendilerine kiralanarak tevali eden müracaat ve 
şikâyetlere son verilmesi tebliğ olunmuştur. 

3. Yukarda birinci maddede bahsedilen şikâ
yetle ilgili olarak Konya Valiliğine gönderilen ya
zımız üzerine vâki ihbar ve şikâyetin bizzat def
terdar tarafından tetkik ve tahkik olunduğu, bu 
hususta düzenlenen fezlekeli soruşturma evra
kının il idare kuruluna tevdi edildiği ve il idare 
kurulunca bir örneği ilişik 17 . 12 . 1962 gün 
ve 1378/617 sayılı Kararla Malmüdürü Salih 
Uçar ile Millî Emlâk Memura Ayhan Katıtürk^ 
men'in men'i muhakemelerine karar verildiği ve 
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mezkûr kararın Danıştay ikinci Dairesince tetki
ki neticesinde verilen örneği ilişik 18 . 2 . 1963 
tarih ve 963/499, 440 sayılı Karar üzerine, maz
nunlara isnadolunan birinci maddedeki suç 1609 
sayılı Kanuna temas ettiğinden soruşturma dos
yasının 15 . 4 . 1963 gün ve idare Heyeti Kalemi 
1378/617-sayılı yazı ile Konya C. Savcılığına tev
di edildiği anlaşılmıştır. 

4., Ayrıca; aynı ilçenin Sinanlı köyünden Ah
met Uludağ'ın vâki şikâyeti üzerine yapılan tah
kikat neticesinde Konya Iİ idare Kurulunca müt-
tehaz bir örneği ekli 18 . 3 . 1963 gün ve 252/118 
sayılı Kararla Malmüdürü Salih Uçar ve Millî 
Emlâk Memuru Ayhan Katıtürkmen'in men'd 
muhakemelerine karar verilmiştir. * 

5. Bundan başka Adakasım köyünden Hüse
yin özdemir imzalı Başbakanlık Makamından mu-
havyel bir örneği ekte takdim kılman 9 .11.1962 
tarihli dilekçede iddia edilen hususata dair Kon
ya Valiliğinden alınan 11 . 2 . 1963 tarih ve 324 -
150/272 sayılı yazıda; ifadesine müracaat edilen 
Hüseyin özdemir'in «Malmüdürü hakkında bir 
şikâyeti bulunmadığını, dilekçeyi de kendisi yaz
dırmadığını, imzanın kendisine aidolıuadığmı, 
imzanın hasımları tarafından taklit edilmiş olaca
ğını» beyan ettiğine temasla, Maliye Dairesi ve 
malmüdürü hakkında- yapılan şikâyetle ilgili di
lekçelerin, yüzde doksanının ilçede arzuhalcilik 
yapan Sadık öztoprak tarafından yazıldığının an
laşıldığı bu suretle hakikatla ilgisi olmıyan is
natlarla dilekçe yazan bu şahıs hakkında kanuni 
takibat-yapılmak üzere 9 . 11 . 1962 tarihli dilek
çe aslının gönderilmesi talebedildiğinden söz ko
nusu dilekçe Konya Valiliğine gönderilmiştir. 

Keyfiyetin Sayın Kadircan Kaflı'ya duyurul
masına müsaadelerini arz ederim. 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

T. O. 
Konya Vilâyeti 

idare Heyeti 
Esas No : 1378 
Karar No : 617 

ti idare Kurulu Başkan V. Vali Muavini Ma-
ci't ongen'in Riyasetinde üyeden Millî Eğitim 
Md. H. Çelik, Bayındırlık Md. N. Ceçkin, Sağ
lık Md. R. Benar, T. Ziraat Md. B. Subaşı ve 
Veiteriner Md. Kemal özlem'in iştirakleriyle 
toplandı, 
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Defterdarlık Bürosu 12.12.1902 tarih ri 

115/4-2101 sayılı yazısına bağlı sorutturma dos* 
yası okundu. 

Davacı : Yunak kazası halkından Kasım 
Koç'un ihbarı üzerine K.H. 

Suçlular : Yunafe kazası Malmüdürü Salih 
Uçar ve Millî Emlâk Memuru 'Ayhan Katıtürk-
men. 

Suçları : Yunak'm Kurtuşağı köyünden Ha
san Yüksel ve arkadaşlarının maliye memurları 
nezdinde tarassutta bulunarak geçen sene kira-
ladıyları Hazine arazilerini yeniden na/mlârma 
kiralanmasını teminen Millî Emlâk Memuru Ay
han Katıtürkmen'e ricada bulunduğunu (yapa
rız, ederiz) cevabını aldığını ve aynı gün yukar
da isimleri yazılı kimselerin kendisini çarşıda 
bularak Kasım ağayı daireye neye yölluyorsü-
nuz, kendi işinizi kendiniz görün, bana 4 000 
lira verirseniz elinizdeki araziyi yine size bıra
kırım, aksi halde başkaları 6 000 lira veriyor
lar diyerek kendilerini daireden kovduğunu ve 
bahse konu talralarm halen başkasına verilme
miş olduğu. 

2. Millî Emlâk Kontrol . Memuru Niyazi 
Tören'in Yunak Maliye dairesinde memur ak
rabası olduğunu bilmediğini, yalnız Millî Em
lâk Memuru ile aynı masada oturduğunu ve 
'çarşıda beraber gezerek lokantada yemek yedi
ğini gördüğünü. 

3. Tahminen 1,5 ay evvel Yunalk'ın Saray 
K. den Ahmet Koyuncu'nun Hazine arazisinden 
kiralamak için Malm'üdürüne vâki müracaatının 
kabul edilerek Saray köyü ile îshakuşağî köyü 
hududunda bulunan Hazine arazisini kendisine 
teslimi için gidilip dönüldükten sonra Ahmet 
Koyuncu tarafından arpa ekilmiş olan bu Ha
zine toprağından 200 dekarını soyadı Gamsaf 
ve Ahmet Koyuncu'nun hasmı olan birisinin 
akrabasına ve 100 dekarının da Ahmet Koyun
cu'ya kiralanacağını söylediğini Ahmet Koyun-
cu'dan duyduğunu. 

4. Malmüdürü .Salih Üçar'm ilçeye 7-8 ay 
evvel geldiğini,. kendisinin malî durumu mu-
saidolduğu halde hayatında bir kere bile Akşe
hir'deki bar ve Hıdırlık mesiresine gitmediği
ni, Malmüdürünün i'se her hafta akşamlan Ak
şehir'deki bara gittiğini, bir masada 50O-1 000 
lira masraf ettiğini r e bu masrafların Malmü-
düründen menfaat sağhyanlar tarafından yapıl-
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dığını, Millî Emlâk Memuru Ayhan Katıtürk-
men'in ekseriya Akşehir'deki Hıdırlık mesire
sine gidişinde Malmüdürüne refakat ettiğini, 
Malmüdürü ile Millî Emlâk Memuruna bar ve 
mesirede aynı masada oturup ikramda bulu
nanların Odabaşı köyünden Hacı Yüksel, kar
deşi Yusuf Yüksel, aynı köyden Hacı Te'kin'den 
ibaret olduğunu, Malmüdürünün bir defasında 
barda sarhoş olup yere düştüğünü, Yunak Mah
kemesi zabıt kâtiplerinden Mehmed'in kendisi
ni omuzuna alarak otele götürdüğünü, Malmü
dürünün bar kızı ile aynı masada çekilmiş res
ini olduğunu ve bu resimlerden birini verece
ğini. 

5. îsakuşağı K. den Hasan Kamaş'm bu 
köydeki Hazine arazisinden bir miktar ekdik-
ten sonra oğlu adma ecri misil ödemek için 
Malmüdürlüğüne başvurduğunu, kendisine ki
ralanacağı vait edilen bu arazinin ekili olduğu 
halde başkasına kiralanmış olduğumu 

6. Hazine arazilerinden istifade edenler ta
rafından Konya'dan getirtilen .genel kadınlarla 
Yunak'da mandıralarda Malmüdürünün gezip 
eğlendiğini ve (ben boğayım) diye övündü
ğünü. 

Verilen karar : Sanıklara i'snadolunan suç
lar sabît olmadığından Memurin Muhakematı 
Kanununun 5 ve C.M.U.K. nun 197 nci madde
leri ıgereğince meni muhakemelerine karar ve
rildi. 

Kararın sebebi : Soruşturma dosyası üzerin
de yapılan inceleme ve fezleke münderecatına 
gtöre Yunak kazası topraklan çok mümbit ve 
mahsuldar olduğundan burada ziraatçiliğin 
kârlı olduğunu varlıklı ve Hazine toprağına 
ihtiyacı olmıyan kimseler fakir ve toprağa 
muhtaç şahısları ileri sürmek suretiyle onların 
[Hazineden kiralıyacakları toprakları kendileriy
le ortaklık tesisi suretiyle faydalanmak istemek
te ve idareyi bu işe zorlamak için zaman zaman 
memurlar hakkında şikâyet ve iftiralar ve de
dikodular tasni etmekte oldukları ve müşteki 
Kasım Koç'un da bunlardan biri olup bir taraf
tan Yunak'm Kurtuşağı köyünden Hasan Yük
sek, Hasan Kaçar, Bayraktar Uslu ve Halil Al-
pa'nm önüne düşerek kendilerine Hazine top
rağı verilmesi için Millî Emlâk Memuru nez-
clinde tavassut ve iltimasta bulunurken diğer 
taraftan da oğlu İnzibat Koç'a Hazine (toprağı 
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icar edilmesi için müracaatte bulunduğu ve fa
kat yukarda adları yazılı kişilerin Hazineden 
kiraladıkları toprakları kaza merkezinden Ah
met Yüksel ile Çayırbaşı köyünden Kasım Koç'a 
ortağa verdikleri ve îsakuşağı köyünden Hasan 
Kamaş tarafından verilen 17.7.1962 tarihli di
lekçe ile ihbar ve iddia edilmesi ve îsakuşağı 
köyü muhtarlığının 13.9.1962 tarihli mazbatası 
ile bu şahıslara kiraya verilen yerlerin Ahmet 
Yüksek tarafından ekilip biçildiği bildirilmesi 
üzerine 1962 senesi için aynı yerleri yeniden ki
ralamak arzuları yerine getirilmemesinden ve 
fiilen ziraatle meşgul olmaması dolayısîyle oğlu 
inzibat Koç'a Hazine arazisi kiralanmamasın
dan duyduğu infial tesiriyle Malmüdürü ile 
ıMillî Emlâk Memurunu Yunak'tan uzaklaştır
mak maksadiyle ihbar ve şikâyet telini Maliye 
'Bakanlığına çektiği ve neftice olarak Yunak 
Malmüdürü Salih Uçarla Millî Emlâk Memuru
na atıf ve isnadolunan fiil ve hareketlerden 
hiçbirinin sabit bulunmadığı anlaşılmış, hakla
rında kovuşturma yapılması gerekli görülme
miştir. 

Karar tarM : 17 . İS . 1962 
Başkan V. 

Vali Muavini Hukuk îş Md. 
Macit önger Münhal 

Defterdar Millî Eğitim Md. 
Muhakkik H. Çelik 

Bayındırlık Md. Sağlık Md. 
N. Geçkin R. Bener 

T. Ziraat Md. Veteriner Md. 
B. Subaşı K. özlem 

Aslı gibidir 
imza 

T. C. 
Danıştay 

ikinci Daire 
Esas No. 1963/499 
Karar No. 1963/440 

Konya Valiliğinden 5.2.1963 tarih ve 
1378/617 sayılı yazı ile gönderilen soruştur
ma dosyası ve bunun üzerine il idare Kuru
lunca verilen 17 .12 .1962 tarih ve 1378/617 sa
yılı karar okundu. 

Sanıklar : Yunak Malmüdürü Salih Uçar vo 
Millî Emlâk Memuru Ayhan Katıtürkmen. 

Suçları : 1. Yunak'm Kurtuşağı köyünden 
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Hasan Yüksel ve arkadaşlarının maliye memur
ları nezdinde tavassutta bulunarak geçen sene 
kiraladıkları Hazine arazilerini yeniden nam-
I arma kiralanmasını teminen Millî Emlâk Me
muru Ayhan Katıtürkmen'e ricada bulunduğu 
(yaparız, ederiz) cevabını aldığı aynı gün yukar
da isimleri yazılı kimselerin kendisini çarşıda bu
larak (Kasım Ağayı daireye niye gönderij^orsu-
nuz, kendi işinizi kendiniz görün. Bana 4 000 
lira verirseniz elinizdeki araziyi yine size bı
rakırım aksi halde başkaları 6 000 lira veri
yorlar.) diyerek kendilerini daireden kovduğu 
ve bahse konu tarlaların halen başkasına veril
memiş olduğu, 

2. Millî Emlâk Kontrol Memuru Niyazi Tö-
re'nin Yunak Maliye Dairesinde memur akra
bası olduğunu bilmediği yalnız millî emlâk me
muru ile aynı masada oturduğu ve çarşıda be
raber gezerek lokantada yemek yediğini gör
düğü, 

3. Tahminen 1,5 ay evvel Yunak'ın Saray 
köyünde Ahmet Koyuncu'nun Hazine arazisin
den kiralamak için malmüdürlüğüne vâki mü-
racaatinin kabul edilerek Saray köyü ile îsa-
kuşağı hududunda bulunan Hazine arazisini 
kendisine teslimi için köye gidilip dönüldükten 
sonra Ahmet Koyuncu tarafından arpa ekilmiş 
olan bu Hazine toprağından 200 dekarını soyadı 
Camsaf ve Ahmet Koyuncu'nun hasmı olan biri
sinin akrabasına ve 100 dekarının da Ahmet 
Koyuncu'ya kiralanacağını Ahmet Koyuncu'dan 
duyduğu, 

4. Malmüdürü Salih Uçar'm ilçeye 7 - 8 ay 
evvel geldiği, kendisinin malî durumu müsa-
idolduğu halde hayatında bir kere bile Akşe
hir'deki bar ve Hıdırlık mesiresine gitmediği, 
malmüdürünün ise her hafta akşamları Akşe
hir'deki bara gittiği, bir masada 500 - 1 000 
lira masraf ettiği ve bu masrafların malmüdü-
ründen menfaat sağlıyanlar tarafından yapıl
dığı, Millî Emlâk Memuru Ayhan Katıtürk-
men'in ekseriya Akşehir'deki Hıdırlık mesire
sine gidişinde malmüdürüne refakat ettiği, mal
müdürü ile millî emlâk memuruna bar ve me
sirede aynı ikramda bulunanların Odabaşı kö
yünden Hacı Yüksel, kardeşi Yusuf Yüksel, 
aynı köyden Hacı Tekin'den ibaret olduğu, mal
müdürünün bir defasında barda sarhoş olup ye-. 
ra düştüğü, Yunak Mahkemesi Zabıt kâtiple
rimden Mehmet'in kendisini omuzuna alarak 
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otele götürdüğü, malmüdürünün bar kızı ile 
aynı masada çekilmiş resmi olduğu, resimlerin
den birini vereceği, 

5. îsakuşağı köyünden Hasan Kamaş'm bu 
köydeki Hazine arazisinden bir miktar ektikten 
sonra oğlu adına ecri misil ödemek için malmü
dürlüğüne başvurduğu, kendisine kiralanacağı 
va'dedilen bu arazinin ekili olduğu halde baş
kasına kiralamış olduğu, 

6. Hazine arazilerinden istifade edenler ta
rafından Konya'dan getirilen genel kadınlarla 
Yunak'ta mandıralarda malmüdürünün gezip 
eğlendiği ve (Ben Boğayım) diye öğündüğü, 

Karar Men'i muhakemelerine 

Karara itiraz edenler : Yok 

Gereği düşünüldü : 3 ve 5 nci maddelerden 
verilip kendiliğinden incelenen usule ve kanu
na uygun bulunan men'i muhakeme kararının 
onanmasına 2, 4 ve 6 ncı maddelerden verilip 
kendiliğinden incelenen men'i muhakeme kara
rının bozularak 2 nci madde ile isnadolunan 
fiilde muayyen müspet bir hâdise zikredilme-
diğinden karar verilmesine yer olmadığına 4 
ve 6 ncı maddelerle isnadolunan fiiller Memu
rin Muhakema'tı hakkındaki Kanuna göre, ta
kibi gerektirir suç. mahiyetinde görülmediğin
den bu kanuna göre karar verilmesine yer ol
madığına oy birliğiyle, Başkan A. Ş. Hocaoğ-
lu'nun 1609 sayılı Kanun rüşvet alıp vermeyi 
suç addetmiş olup bizatihi rüşvet istemek fii
lini 1600 sayılı Kanunun şümulüne sokmaması 
hasebiyle rüşvet istemek suçunun adı geçen 
kanun şümulüne giremiyeceği ve tahakkuk et
memiş rüşvet talebi fiilî suç teşkil etmiyeceği 
cihetle 1 nci maddeden verilip kendiliğinden 
incelenen meni muhakeme kararının onanması 
gerekeceği yolundaki ayrışık reyine karşı 1 nci 
madde ile isnadolunan rüşve't istemek suçu Türk 
Ceza Kanununun 211 ve sonraki maddelerinde
ki bulunan suçların işleniş safhalarına göre ay
nı kanunun 61 nci veya 62 nci maddeleri gere
ğince cürme teşebbüs mahiyetinde bulunmadı 
ve bu hal kanunumuzun esası olan italya Ceza 
Kanununda olduğu gibi Alman Ceza Kanunu
nun 331 nci maddesinde açık olarak rüşvet is
temeyi suç saymak suretiyle hukuk literatürü
ne örnek vermiş bulunmasına binaen fiilen ni
teliği bakımından rüşvet suçunun işlemeye te
şebbüs olacağı ve bu itibarla 1609 sayılı Kanu-
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nun kapsamında bulunacağı cihetle 1 nci mad
deden verilip kendiliğinden incelenen meni mu
hakeme kararının Memurin Muhakematı hak
kındaki Kanuna göre karar verilmesine yer ol
madığına çoğunlukla karar verildi. 

Karar tarihi : 18 . 2 .1963 

Başkan 
A. Ş. Hocaoğlu 
Üye Üye 

N. Yönder '§. Türe 

Üye 
H. Belen 

Üye 
A. Erdoğdu 

Aslı gibidir 
15 .4 .1963 

Resmî mühür ve imza 

T. C. • , 
Konya Vilâyeti 

İdare Heyeti 
Esas No.: 252 

Karar No.: 118 

îl İdare Kurulu Başkan V. Vali Muavini Ma-
cit öngen'in riyasetinde üyeden Defterdar C. 
özdan,'Millî Eğitim Md. H. Çelik, Bayındırlık 
Md. N. Geçkin, Sağlık Md. Dr. R. Bener, T. 
Ziraat Md. B. Subaşı ve Vdteniner Md. Ke
mal özlem'nı iştirakleriyle toplandı. 

ötzel İdare Müdürlüğü köy ve 'belediye bü : 

rosu 14 . 3. . 1963 gün ve 590/16/2462 sayılı ya
zısına bağlı soruşturma dosyası okundu. . 

Şikâyetçi: Yunak İlçesi Sinanlı köyünden 
Ahmet Uludağ. 

Sanıklar: Yunak İlçesi Malmüdürü Salih 
Uçar ve Milli Emlâk memura Ayhan Katıtürk-
men. 

Suçları: 
1. Amele hizmet ederek görevlerini savsat

mak, 
2. Hazine arazilerini ekenleri görmemek su

retiyle görevlerini ihmal, 
3. Ahmet Uludağ'ın arazisini kasden baş

kasına icara vermek suretiyle görevlerini kötü
ye kullanmak, 

4- Yapılan şikâyetlere aldırış etmiyerek gö
revlerini savsatmak, 

5. Hazine arazilerini ehil kimselere vermi-
yerek istediklerine vermek sureltiyle menfaat 
sağlamak, 

6. Köy muhtarı ile birlik olarak aracılığın
dan istifade ile menfaat temin etmek, 
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7. Malmüdürü Milli Emlâk memuru ile iş 

birliği yapmak suretiyle menfaat teminine alet 
olmak. 

Suç tarihi: 1960, 1961, 1962.. 
Verilen karar: Maznunlara isnadolunan suç

lar .sabit olmadığından Memurin Muhakematı 
Kanununun 5 ve C. M. U. K. nuıı 197 nci mad
deleri gereğince men'i muhakemelerine karar 
verildi. 

Kararın sebepleri: Yapılan soruşturma ve 
fezleke münderecatına göre şikâyetçi Ahmet 
Uludağ'ın elinde bulunan 130 kadar araziyi 
işletmekte olduğu anlaşılmış ve Hazineye ait 
olduğu tesbit edilerek elinden alınarak icara 
verildiğinden muğber kalarak yukarıda sıra
lanan suçları tasni etmek suretiyle ihbar' ve 
şikâyette bulunduğu anlaşılmış, sanlıklar hak
kında kovuşturma yapılması gerekli görülme-
•miştiiY 

Karar tarihi: 18 . 3 . 1963 
Başkan V. Hk. İş. Md. 

Vali Muavini Münhal 
Macit ongen 

Defterdar Millî Eğitim Md. 
C. Özdem H. Çelik 

Bayındırlık Md. Sağlık Md. 
N. Seçkin Dr. R. Bener 

T. Ziraat Md. Veteriner Md, 
B. Subaşı K. Özlem 

Başbakanlık yüksek .makamına 
Ankara 

Bizler Yunak kazası Adakasım köyü çift
çilerinden olmakla beraber arazimizin bulun
madığından çiftçilik yapara amaktayız; Yu
nak malmüdürlüğüne Maliye Bakanlığının 
yapmış olduğu tamimler gereğince gerek kö
yümüze yakın köyle rdeki Hazine arazileri ve 
gerekse köye çolk yakın diğer köylerde bulu
nan toprak komisyonlarınca hazine diye be
lirtilen ve komisyonlarca Hazineye .teslim edi
leli Hazine arazilerinden toprak verilmesi için 
•müracaat edilmişse de, dilekçelerimiz birkaç 
sene evvel idari tahkikat yapılarak muhtaç 
çiftçi olduğumuz .tahakkuk etmişti. 

Şimdi ekim mevsimi malmüdürlüğüne tek
rar müracaatımıza malmüdürü paftada hazi
ne yeri olarak gösterilen yerleri tesıbit edemedik 
tesbit edilen yerleri de icara verdik yer yok 
demektedir. 
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Çok muhterem makamım ancaık dertleri

mizi sizlere dökmekle açlığımız giderilecek 
her köyün paftası 'malmüdürüne teslim .edildi
ğinde hazine gösterilen yerlerde hazineye tes
lim edildiği. (Bunu Maliye iyi bilmektedir. 
Yalnız halen Yunak .malmüdürü olan şahıs bu 
hazinenin diye belirtilen yerlerin komşu tarla 
sahipleri malmüdürün bakamaması sebebiyle 
sürüp bedevâ .tasarruf! etmektedir. Etrafında
ki komşu tarlaları da zengin şahıslarla çev
rilmiştir. 

Bâzı başı boş* olan hazine yerlerini de mal
müdürü bizzat şahsi menfaat sağlamak sure
tiyle biz gibi muhtaç çiftçilere değil motoru, 
binlerce dekar arazisi olan şahıslara vermekte
dir. Bizler de iş o şahıslara hizmetkârlık yap
mak suretiyle aç nefsimizi zor şer körletmekteyiz. 

Malmüdürünü kim bara götürür, ziyafet 
çeker ve kendisine menfaat sağlıyan kimse
lere toprak veriliyor. Bizler kendi ailemize 
•ekmek, parası bulamıyoruz ki rnalmüdürüne 
bu parayı verelim de toprak verilsin. Bu olay 
olmuyor bizlere de toprak verilemiyor müra-
caatlerimizıe de sıra gelmedi, tesbit ediknedük 
kiraya verilecek yer kalmadı diye (bizler oya
lanmaktayız. 

Vazifelerini bihakkin ifa eden bir •malmü
dürü geldiğinde muhtaç olan bizler ve biz 
gibi olan bütün çiftçiler kiraya toprak almak 
suretiyle topraklandırırız ve fakat bu mal
müdürü illâ kesem dolsun diye zengin ara
makta ve para veren kimselere vermektedir. 

Bunu bizzat kendisine dahi söylediğimizde 
ses çıkarmıyor. Elbette herkes kendi menfaati 
için çalışır demektedir. Takdir buyurun bu 
vaziyet karşısında bizlere toprak verilir de 
bizler açlıktan (kurtul abilirmiyiz. 

Meğer ki yüksek ma/kamlarınız ve zatiâli-
niz bu malulüdür ünü değiştirir muhtaç. durum
da olan ve tahkikatımız ikmal edilen biz şahıs
lara toprak verin diye emir verilirse beLki sizin 
emirlerinizden korkar da bu suretle belki biz
lere verilir. Takdir yüksek makamlarınızın bizi 
zaruretten ve muhtaçlıktan kurtulmamız için 
icabedenlere emir verilmesini ve bu müdü
rün de değiştirilmesinin teminini saygıları
mızla arz ederiz. 9 . 11 . 1962 

Adakasım köyünden 
Hüseyin özdemir 

îmza 
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5. — Çankırı Milletvekili Şaban* Keskin'in, 

Silâhtarağa Elektrik, Fabrikasından sabotaj 
ve sair suçlarla, görevlerinden uzaklaştırılarak 
mahkemeye verilenlerden 7nahkûm olanlarla be-
raet .edenlere dair yazılı soru önergesi, ve İçiş* 
leri Bakanı ; Hıfzı Oğuz Bekata'nın yazılı ce~ 
vabı (7/269) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin 

1. istanbul'da 1961 yılında Silâhtarağa 
Elektrik Fabrikasından sabotaj ve sair suçlarla 
kimler görevlerinden uzaklaştırılarak mahke
meye verilmişlerdir? Bunlardan mahkûm olan
lar ve beraet edenler kimlerdir? 

2. Beraet edip de tekrar eski vazifelerine 
dönmek istiyenler olmuş mudur? Olmuş ise 
bunlardan kimler eski görevlerine alınmışlar 
ve kimler alınmamışlardır? Alınmıy ani arın alın
mayış sebepleri nelerdir? 

3. Suçsuz oldukları mahkemece sabit olan
ların mağdur olmamaları için bu mevzuda ba
kanlığın, idarenin görüşü nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9 . 5 . 1963 

Mahalli îd. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. R. Mua. 

621 - 302 - 36/8859 

Konu : Şaban Keskin'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 2 . 1960 tarihli ve Millet Meclisi Ge

nel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
7/269 - 4721/23628 sayılı yazıları ile alınan, 
Silâhtarağa Elektrik Fabrikasından sabotaj 
ve sair suçlarla görevlerinden uzaklaştırıla
rak mahkemeye verilenlerden mahkûm 
olanlarla beraet edenlere dair Çankırı Mil
letvekili Şaban Keskin'in yazılı sorusu üzeri
ne yapılan inceleme sonucunda : 

1. I. E. T. T. idaresi Silâhtarağa Eletrik 
Fabrikasından; 1961 yılı içinde sabotaj ve sair 
suçlarla görevinden uzaklaştırılarak mahkeme
ye verilmiş işçi mevcut değildir. 
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Ancak, işçilerden 'biri memur olmak üzere 

29 kişi; 29 . 1 . 1961 - 3 . 7 . 1961 tarihleri ara
sında örfi idare makamlarınca iş yerinden alı
narak götürülmüşlerdir. Bunların isim ve si
cil No. lan ekili (1) sayılı listede gösterilmiştir. 
1961 yılı içinde; ne bu kimseler ve ne de baş
kaları, sabotaj ve sair suçtan idarece mahke
meye verilmiş değildir. 

Bunlardan; işçi olan 28 nin işe devam etme
meleri hasebiyle îş Kanununun 16 ncı maddde-
si gereğince iş âkıdleri fesholunmuş, memur 
olan hakkında da; idarenin memur ve hizmetli
ler talimatnamesinin 118 nci maddesine göre 
işlem yapılarak 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre vazifesine son verilmiştir. 

2. Yukarda 'arz olunan şekilde fabrika ile 
ilişikleri kesilen 29 kişiden ekli (2) nolu lis
tede gösterilen 9 işçi, delil kifayetsizliğinden 
beraet ettikleri gerekçesiyle mevkufiyet 'halle- j 
rinin kalkmasını mütaakıp kanuni müddetleri 
içinde müracaatl'e eski vazifelerine dönmek is- I 
temişlerdİT. 

Fakat; idarenin îş Yeri Dahilî Talimatna
mesinin 113 ncü maddesi, istifa ve sıhhi sebep
ler haricinde her ne suretle olursa olsun işten 
çıkarılanların tekrar hizmete alınmalarını âmir 
bulunduğundan ve bugüne kadar oran tatbi
katta bunu icabettirdiğinden, ilgililerin müra-
caatleri is'af edilememiştir. 

Ancak; mevkufiyetlerinin mahkûmiyetle ne
ticelenmediği dikkate alınarak, evvelce hak
larında tatbik edilmiş olan îş Kanununun 16 
ncı maddesi, 13 ncü maddeye çevrilerek ken
dilerine bu maddenin hükmü icabı olan.ihbar | 
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ve kıdem tazminatları ödenmek suretiyle mağ
duriyetleri giderilmiştir. (2) nolu listede bu 
ödemelerin tutarları açıklanmıştır. 

Bu 9 kişinin dışında kalan ve yine delil kifa
yetsizliğinden beraet etmiş bulunan Kemal Çil-
oğlu adındaki işçi, kanuni müddet içinde mü
racaat etmediğinden hakkında evvelce tatbik 
edilmiş bulunan 16 ncı madde hükmü ipka 
edilmiştir. Bunlardan hizmetli kadrosunda iken 
görevine son verilmiş olan M. Fazıl Coşkun 
hakkında memur ve hizmetliler talimatnamesi
nin 165 nci maddesindeki memur ve hizmet
lilerin beraetleri tekrar vazifeye tâyinleri için 
•sebep teşkil etmiyeceği ve tekrar istihdamları
nın caiz olup olmadığı idarece kararlaştırı
lacağı hükmüne göre bu yoldaki tatbikata ta-
baen tekrar istihdamı mahzurlu görüldüğün
den yeniden tâyine gidil emiyeceği adı geçene 
28 . 4 . 1962 tarihinde tebliğ edilmiş ve adı 
geçenin Danıştaya vâki müracaati sonunda ta
lebinin reddedildiği bildirilmiştir. Bu arada 
esasen kadrosuna tâyin yapılmış bulunduğun
dan başkaca muamele yapıramıyacağı son ola
rak 6 . 3 . 1963 tarihinde kendisine tebliğ olun
muştur. 

3. Bununla beraber mevcut mevzuat mu
vacehesinde adı geçenleri mağdur etmemek 
için tutulacak hattı hareket Çalışma Bakanlı
ğından istizan edilmiştir. Alınacak cevaba gö-
ı'e hareket olunacaktır. 

Arz ederim. 

îçiış'lerî 'Bakanı 
Hıfzı Oğud Belkata 
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1. No. lı liste 

0:1 
Sicil 
No. 

9107 
9137 
9135 
9151 
9157 
9192 
9236 
9602 
9743 
9456 
9461 
9459 
9485 
9800 
9850 
9861 
9604 
9400 
9276 
9314 
9701 
9752 
9362 
9374 
9707 
9700 
9753 
6935 
1496 

Adı ve soyadı 1§İ 

Hamdi Araç 
îsmail Uzman 
Hasan Eroğlu 
Mustafa Yüksel 
Süleyman Alkan 
Süleyman Savaşman 
Selâhattin Birerler 
Abdül Kant 
Cemal Akyol 
Kemal Çiloğlu 
İbrahim lltuş 
Cemalettin Kızılay 
Selâmi Çelikkol 
Mithat Yürgün 
Recep Büker 
ismail Doğanay 
Firuzan Engin 
İdris Buçuklar 
Kâzım Esin 
ismail Oğuzcarioğlu 
ismail Karaçam 
Server Salman 
Mehmet Keskin 
Mustafa Uzman 
ismail Çetin 
ismail Elbirdereli 
Mestan Yılmaz 
Muzaffer Dimeralp 
M. Fazlı Coşkun 

P. Başı 
» 

'Vinççi 
işçi 
işçi 
Vinççi 
tşçi 
Mek. Müt. 
Bekçi 
Makinist 

Sürveyan 
Kaz. Müt. 
Şoför 
Tornacı 
Ma. Müt, 
Silici 
Ateşçi 
Bekçi 
Markacı 
Makinist 
Külcü 
Bekçi 
Çavuş 
Markacı 
itfaiye Eri 
Memur 

Hakkında tatbik edilen madde 

Is Kanunumun 1.3 ncü maddesi 

İş Kanununun 16 ncı.maddesi 

İçişleri Bakanlığının 10 . 1 1 . 1961 gün ve 
511/5385 - 25587 sayılı yazıları ile işine son 
verilmiştir. 

Sicil 
No. 

9107 
9137 
9135 
9151 
9157 
9192 
9236 
9602 
9743 
9456 

2 No. lı Üste 
Aldığı kıdem ve ihbar 

Adı ve soyadı tazminatı 

Hamdi Araç 5 385,77 T. L. 
îsmail Uzman 6 322,69 T. L. 
Hasan Eroğlu 5 358,85 T. L. 
Mustafa Yüksel , 5 716,40 T. L. 
Süleyman Alkan 4 833,22 T, L. 
Süleyman Savaşman 2 457,56 T. L. 
Selâhattin Birerler 563,22 T. L. 
Abdül Kant 7 663,03 T. L. 
Cemal Akyol • 605,22 T. L. 
Kemal Çiloğlu — 
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6". — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'm, Esir Milletler Haftasının memleketi
mizde de ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
dair' yazılı soru önergesi, ve Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/272) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekilli 
A. Nihat Akay 

,1. 1.959 yılında Amerika'da ilân edilen ve 
o tarihten bugüne kadar yapılagelen, «Esir Mil
letler Haftası» nm memleketimizde de ilânı 
düşünülüyor mu? 

2. İkinci Dünya Savaşından sonra Dünya 
coğrafyası bir hayli değişmiş ve birçok esir 
millet bağmsızlıkJarına kavuşmuştur. Henüz 
bağımsızlıklarına kavuşamıyan milletler hangi
leridir 

3. Dâhil bulunduğumuz demokrasi cep
hesi, bağımsızlıklarına kayuşamıyam bu millet
leri kurtarmak iyin nasıl bir faaliyet göster
mektedir? 

4. Türkiyemiz bu faaliyetlere ne nisbette 
katılmaktadır? 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 

Birinci Daire On. Md. 
311 - 386 - 2G 

9 .5 .1963 

Konu: «Esir Milletler Haftası» 
Hk . ' 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
l igi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli, 18 .3 .1963 tarihli ve 7/272 - 4802 
sayılı yazıları. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Nihat 
Akay'm «Esir Milletler Haftası» ile ilgili yazılı 
soru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
ıFerudun Cemal Erkin 

1. «'Esir Milletler Haftası» ve bu «Hafta» 
mm, müttefikimiz NATO memleketlerinde kut
lanılıp kutlaniilmadığı hakkında Bakanlığım-

ia.5.1963 O :1 
ca hazırlanan bir not bilgileri için ilişikte su
nulmuştur. 

Anılan notun incelenmesinden de anlaşıla
cağı üzere, «Esir Milletler Haftası» Batı cami
asına mensup belli başlı memleketlerin hiçbi
rinde resmî organlar tarafından kutlanmamak-
tadır. Ancak, merkezi ABD de bulunan ve ko
münist hâkimiyeti altına girmiş memleketler 
mültecilerinin kurdukları «Esir Milletler 
Asamblesi» nin bâzı Batı Avrupa memleketle
rinde mevcut şubeleri tarafından özel olarak 
kutlanmaktadır. 

Memleketimizde anıları Asamblenin şubesi 
mevcudolmadığı gibi, böyle bir haftanın ilânı, 
için Hükümetimize aksettirilmiş bir müracaat 
da yoktur. 

2. «(Esir Milletler Haftası», ile güdülen ga
ye, ilişik notta arz edildiği üzere, komünizm 
tahakkümü altındaki milletlerin hürriyetlerine 
kavuşmalarıdır. Bu itibarda İkindi Dünya Sava
şından sonra istiklâllerine kavuşan özellikle 
Afrika ve Asya'daki eski sömürgeler, «Esir 
Milletler Haftası» şümulü içine girmemektedir. 
Söz konuısu Asamble ve şubelerinin iştigal ve 
faaliyet sahasını münhasıran İknici Dünya sa
vaşından sonra komünist rejim altında esir 
millet durumuna düşen Doğu Avrupa devletleri 
teşkil etmektedir. 

Henüz bağımsrzlıiklanna kavuşmamış olan 
ülkeler şunlardır : 

Fransız îSomalisi 
öambia 
Port Gine 
Seychellles Adailari 
Mauriitius Adası 
Anıgoila 
İspanyol iSahrası 
Beelhuanaland 
La Reunion 
Mozambik 
Kenya 
Oüney - Batı Afrika. Birliği 
Rodezya ve Nyasaland Federasyonu 

, Basutaland 
Svvasiland 
3. Dâhil bulunduğumuz demokrasi cep

hesine mensubolup, . bağımsızlığına kavuşma
mış milletleri idare eden devletler, bu ım'ill etle
r i kendi (kendilerini idare edecek seviyeye çı
karmaya 'çalışmakta ve bunlara tedricen ba-
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ğımsızlık vermektedirler. (Bu suretle, her 'ge
çen yıl 'istiklâllerine (kavuşan milletlerin sayısı 
artmaktadır. 

Bilindiği ıg'ilbi, Afrika ve Asya'da istiklâlle
rine kavuşmakta olan eski bağımsız milletle
rin durumları, Birleşmiş 'Milletlerin mûtat .me
saisi 'çerçevesine girmiştir. Bu durum dahi, 
'büyük kısmı müttefikimiz olan ve o kıtalarda 
eskiden hâkim vaziyette (bulunan devletlerin 
zihniyetlerinde vukua gelen müspet tahavvül-
lerin bir delilidir. 

4. Atatürk' ten 'beri Türk dış politikasının 
ana prensip'lerinden biri, ıbü'tün milletlerin ege-
'menliklerine kavuşmaları yolundaki faaliyetle
ri desteklemektir. 'Türk dış politikası, bu ana 
prensibe uygun olaralk, 'bütün milletlerin ken
di mukadderatlarını kendilerinin tâyin etme
si (self-determination) esasını her fırsatta bü
tün imkânları ile daima savunmuş ve savun
maktadır- Bu esasın tatbikat safhasına intikal 
ettirilmesi üzerinde de devamlı faaliyet ıgöster
mektedir. 

«Esir Milletler Haftası» 'hakkımda not : 

1. Esir Milletler Asamblesi. 
'«Esir Milletler Asamblesi»', • komünist ida

resi altında bulunan Arnavutluk, (Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Polonya, Romanya, Macaris
tan, Estonıya, Letonya ve Ldtuanya'darı sürgün 
edilen ve kaçan -devlet adamları ile siyasi par
ti ve teşekküller mensuplannın Amerika'da 
'kurdukları özel bir teşkilâttır. 

20 yıllık bir geçmişi olan .anılan Asamble, 
ilk olarak 2 nci Dünya Harbi sırasında Alman 
işgaline uğrıyan memleketlerden kaçan ve 
süngün edilen politikacılar ıtaralfından kurul-
muıştur. Asamble, Iher memlekete ait ayrı 
konseylerin birleşmeslmden vücut bulmuştur. 
Yukarda anılan 9 memleketin Amerika'ya ilti
ca etmiş ileri gelen devlet adamlarının çoğu 
Konsey ve Asamblenin üyesidirler. Gayesi, De
mirperde gerisinde kalan memleketlerde komü
nist, idaresinin •kaldırılarak demokratik rejimin 
kurulmasıdır. 

2. Esir Milletler Haftası : 
«Esir Milletler Haftası»' ilk defa H959 yılın

da, A. B. D. Kongresinin teklifi ile o zamanki 
A. B. D. Cumhurbaşkanı tarafından ilân edil
miştir. Anılan -haftanın ilânından maksat, 
Amerikan iMille'tinin «esaret altındaki» millet-

13.5*1963 O i l 
I lıere karşı sempatisini göstermek ve bu mile t -

leri anarak ideallerinin unutulmadığını (belirt
mektir. Esir Milletler Haftası, her yıl Tem
muz ayının '3 ncü (haftasında Cumhurbaşkanı 
tarafından ilân edilmektedir. Bu hafta 'zarfın
da, Amerika'nın muhtelif yerlerinde ve -bil
hassa «esir (milletlere» mensup Amerikan vatan* 

I duşlarının mukim oldukları şehirlerde çeşitli 
[ merasimler tertiplenmekte ve resmî ve özel şah

siyetler tarafından- haftanın mânasını belirten. 
ve Amerikalılara, esir milletlerin mevcudiyetini 
hatırlatan konuşmalar yapılmaktadır. 

Amerikan Hükümeti; «Esir Milletler Asamb
lesi» nin mevcudiyetini kabul etmekle beraber, 

I hiçbir resmî yardımda bulunmamaktadır. Geliri 
tamamen hususi teberrulara dayanan teşkilâtın 
bir kısım faaliyetlerini, Lâtin Amerika ve Afri
ka memleketlerinde komünizm aleyhinde propa
ganda yapması bakımından, Amerikan Hüküme
ti tasvip etmektedir. 

3. A.B.D. den başka Batılı memleketlerin 
«Esir Milletler Haftası» karşısındaki tutumu: 

Belçika: 
I «Esir Milletler Haftası» Belçika'da resmen. 

veya özel olarak kutlanmamaktadır. 
İngiltere : 
«Esir Milletler Haftası» İngiltere'de resmen' 

I kutlanan veya resmen tanınmış bir hafta değil
dir. 

İtalya : 
«Esir Milletler Haftası» İtalya'da kutlanma

maktadır. 
Fransa : 
«Esir Milletler Haftası» Fransa'da resmen 

kutlanmamaktadır. 
I özel şahıslar tarafından şimdiye kadar bir 
I defa kutlanmıştır. 
I Kanada : 
I «Esir Milletler Haftası» Kanada'da resmen 
I kutlanmamaktadır. 
I Holânda : 
I «Esir Milletler Haftası» Hol ânda'da resmen 
I kutlanmamaktadır. 
I Federal Almanya : 
I «Esir Milletler Haftası» Federal Almanya'-
I da özel olarak, bir defa 1961 yılında «Münih» te 

kutlanmıştır. 
I Portekiz : 
I «Esir Milletler Haftası» Portekiz'de kutlan-
I mamaktadır, 
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Danimarka : 
«Esir Milletler Haftası» Danimarka'da res

men kullanmamaktadır, 
Yunanistan : 
«Esir Milletler Haftası», ilânının ilk yılında, 

Yunanistan'da radyoda konuşmalar yapılmak 
ve konferanslar verilmek suretiyle kutlanmış, 
mütaakıp yıllarda bu konuda her hangi bir tö
ren tertiplenmemiştir. 

la., 5 , 1963 O : 1 
Norveç : 
«Esir Milletler Haftası» kutlanmamaktadır. 
izlanda ; 
«Esir Milletler Haftası» kutlanmamaktadır. 
Avrupa Konseyi : 
«Esir Milletler Haftası» nın kutlanıp kutlan 

maması konusunda Avrupa Konseyince alınan 
bir karar veya yapılan bir tavsiye mevcut de
ğildir. 
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Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Anayasa 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporuna verilen oyların sonucu. 
(Rapor reddedilmiştir.) 

ADANA 
A.hmet KJaramüftüoğln 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat .Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiriıtoghı 

Üye sayım : 450 
Oy verenler : 3 40 

Kabul edenler : 162 
Reddedenler : 171 

Çekinserler : 7 
Oya katümıyanlar : 103 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
i BOLU. 

Zeki BaLtacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi 01rkî>a.ş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isikenderoğhı 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğla 
İbrahim Cemalcüar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kntlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
ArtLf Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfaküh 
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Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erfoek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyuft 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 

MARAŞ 
Kemali Baya zıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
VeH Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gönce 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

M. Meclisi B : 80 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğh? 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

13.5.1963 O 
Fevzi Ceylân 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakruaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

'TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
AYDIN 

Oı<han Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bllgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oglu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yilmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza ITzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
VeH Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestil.i 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
ErtuğriTİ Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
. ibrahim Etean Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

( GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoglu 
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İÇEL 
.Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil . 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 

tgnvrfp. 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Sıaim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osraıa 
Kadri özek 

M. Meclisi B : 80 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldarı Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahımet Gürkan 
Ömer Kart 
Faruk Süıkan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 

13,5.1963 O :1 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğhı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça] 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmdt Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin FJaybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğln 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğaü 
ismet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fovzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ÇANKHİI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

KARS 
Rıza Yalçın 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

[ÇeMnserler] 
KONYA 

irfan Baran 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 

ZONGULDAK 

Yusuf Ziya Yücebilghı 

[Oya katilmvymlar] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
CavitOral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın (I.) 
Muhlis Ete (B.) 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 
Saffet Eminağaoğdu 

BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
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BİNGÖL 
Haliit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgit Çulha (I.) 

BURDUR 
Nadir Yavuz karı 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Vefik P&rinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Periıiçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursurıoğhı 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

mrdii Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker. 

Mt Meclisi B : 80 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Mahmut Rıza Bertan 
Ömer Zekâi Dormau 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
İlhamı• Sancar (B.) 
Abdurraıhman • Yaızgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 

KARS 
Sırrı ökterrı 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

i a .5 .1063 O : 1 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hur rem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
AM Hüdayioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk' 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Goveci 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemi! Kanılı;'•• 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

•B.) 

Aıhmet Cemil Kara 
Kâmuran Ura] 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahfcakihç 

VAN 
Muhlis Gören taş (l.Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

Aydın 
Hatay 
Erzurum 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENİNCİ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışmala
rına dâhil olup olmadığı hakkındaki sözlü soru
sunun geriverilmesme dair önergesi. (6/586, 
4/204). 

2. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm, Edirne 
Milletvekili Îlhami Ertem ve 3 arkadaşının, em
niyet teşkilâtı mensupları yardımlaşma kurumu 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğu Maliye, 
Ticaret, içişleri ve Plân komisyonlarından seçi
lecek üçer üyeden mürekkep geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi, (2/408, 
4/205) 

3. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerinin tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısının geriverilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (1/286, 3/563) i 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun, vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/564) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hasan Dinçer'in, vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/565) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME I 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki- I 
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir | 

I kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Bal
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih (Jörentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın-
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 

| ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 
5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 

Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) -^ 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştınlan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça-
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lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu I 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — tstanbuî Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ 
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) | 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukan Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Oen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu £6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde iıe gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı îş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumııcak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl-
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madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/680) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cularm 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümtişane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair De'vlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

38. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret irnkfantııtı verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

87. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yanlı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanmdan sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydm'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı-

, ğma dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 



49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine "dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. _ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle 
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge 
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.O. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 
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58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 

Başaran'in, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
-özlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(G/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

06. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 
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67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
"Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya Önerin, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarmca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded geoekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di- 1 

ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdakL akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginin, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/586) 

82. — Balıkesir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

83. — Giresun Milletvekili Mustafa. Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman bol-



gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

84. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek oeza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakamından sözlü sorusu 
(6/589) 

85. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair îmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma ta
rihi : 24 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay kam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet, Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle-

rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 .4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, O. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

8. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplanna mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Li
mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile murâ-
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kıp raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı: 149) [Dağıtma tarihi : 25 .4 .1963] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi : 
25.4.1963] 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mura
kıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/132, 3/207, 1/167) (S. Sayısı : 
151) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

12. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 152) [Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1963] 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon. 
raporu (3/393) (S. Sayısı : 153) [Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1963] 

14. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra 
poru (3/544) (S. Sayısı : 154) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1963] 

15. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 155) [ ik-
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arşa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 .9 ,1962] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ye 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrft-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365İ6 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

4. — Köy içme suları hakkındaki Kanunu» 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
iskân ve içişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

5. •— 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm-
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rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka- ı 
rarınm onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 7. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin' 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

. 8. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı 
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile- I 
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair I 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî I 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi ; 20 .12 .1962] | 

10. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

11. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

13. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 

Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum. 
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa-
ym : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

15. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hano 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8 .1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Aİİ-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

16. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu Inayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12 .1962] 

17. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

18. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.. 1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-

I li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
| hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko

misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt-
I ma tarihi : 8 .1.1963] 
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19. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha

ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
.şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

20. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9'. 1 . 1963] 

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık !Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

22. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

23. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 , 2 . 1963] 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 25. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7^ 2 . 1963] 

! 

26. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] î 

27. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail Ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmezdin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1963] 

28. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'djen 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyahlın 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

29. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Kejy-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48(3) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

31. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S, 
Sayısı : 97) [Dağıtma târihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

. 33. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
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1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

34. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

35. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 36. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109),[Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 37. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

38. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 

39. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X '40. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

41. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 44. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1963] 

46. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaüdırılmasma dair kanun teklifi ve Millî 
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Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

47. — Naillıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

48. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145). [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

49. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4 .1963] 

50. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

51. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

52. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26.4.1963] 

» • « 

(Millet Meclisi Birleşim : 80) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l S . S a y ı s ı : 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /393) 

T. C. 
Başbakanlık 3 .10 .1962 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4314 
Konu: Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

8 . 8 . 1962 tarihinde Gemlik İlçesinin Küçük Kumluca Köyü îskelesindeki bir lokantada yap
tığı konuşma sırasında, Cumhurbaşkanının gıyaplarında hakarette bulunduğundan, Devletin aske-
TÎ kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiğinden ve sarf ettiği sözlerle, 27 Mayıs 1960 Devrimi
ni gayrimeşru gösterdiğinden dolayı kanuni takibat yapılmasına Bakanlıklarınca izin verilmiş 
olan Aydın MiBetvekili Reşat özarda hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu madde
sine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 28 . 9 . 1962 tarihli ve 22817 
sayılı tezkerenin suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

îsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. ' Ankara 
Adalet Bakanlığı 

€. 1. G. Müdürlüğü 29 Eylül 1962 
Sayı : 22817 

Konu: Aydın Milletvekili Beşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Bursa Cumhuriyet Savcılığının 3 . 9 . 1962 gün ve 2224 sayılı yazısı ilişiğinde alman Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığının 13 . 8 . 1962, 1 . 9 . 1962 gün ve Hz. 962/489, 1417 sayılı yazılarında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 8 . 8 . 1962 tarihinde, Gemlik İlçesinin Küçük Kumluca 
Koyu Îskelesindeki bir lokantada yaptığı konuşma sırasında; Cumhurbaşkanının gıyaplarında 
hakarette bulunduğu, Derletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği ve sarf ettiği söz
lerle 27 Mayıs 1960 Devrimini gayrimeşru gösterdiği iddia olunarak, Türk Ceza Kanununun 
158/2, 159/1 ve Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sa
yılı Kanunun 1 nci madesinin (A) bendine uyan müsnet suçları sebebiyle, hakkında takibat icra 
edebilmek üzere, Cumhurbaşkanının gıyabında vâki hakaret suçu ile Devletin askerî kuvvetleri
ni alenen tahkir ve tezyif suçundan dolayı, Türk Ceza Kanununun 160/2 maddesi hükmüne tevfi
kan, takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin verilmesi istenilerek, mütaakıp muamelelerin ifası 
için de, mumaileyhin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebolunmaktadır. 

Sanığa müsnet suçlardan; Cumhurbaşkanının gıyabında hakaret ve Devletin Askerî Kuvvetle
rini alenen tahkir suçlarından dolayı, T. C. K. nun 160/2 maddesi gereğince takibat yapılmasına 
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Bakanlığımızca izin verilmiş bulunup, bu konudaki tahkikat evrakı da, Gemlik Cumhuriyet Sav
cılığının sözü edilen yazıları ilişiğinde birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde, Aydın Milletvekili Eeşat özarda'nm yasama dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda keyfiyetin takdir buyurulmasma delâletleri arz; 
olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 25 . 4 .1963 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No: 3/933 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

Karma Komisyonumuz, 17 Nisan 1963 günkü birleşiminde, Aydm Milletvekili Reşat özarda'
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın özlük ve Yazı İşleri ifadeli, 
3 Ekim 1962 tarihli ve 6/2 - 4314 sayılı yazısı ile bu yazıya ek dosya muhteviyatını, Anayasanın 
79 ncu maddesi ile İçtüzüğün 178 ilâ 182 nci maddeleri uyarınca inceliyerek, aşağıdaki hususları 
kararlaştırmıştır : 

1. Aydm Milletvekili Reşat özarda'ya isnadedilmekte olan Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 Mart 1962 tarihli ve 38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (A) 
bendini ihlâl fiili, işlendiği tarihe göre, 23 Şubat 1963 tarihli ve 218 sayılı Af Kanununun kap
samına girdiği cihetle; bu fiille ilgili olarak yukarda zikri geçen dosyada yer alan suç tavsifi 
muvacehesinde' gereken işlemin yapılması, adlî mercilerin yetkisi dâhilinde bulunmaktadır. 

2. Aynı dosyada Aydm Milletvekili Reşat özarda'ya Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasını ihlâl ederek Cumhurbaşkanına lisanen tecavüzde bulunmak suçu da isnat edil
miş olup, bu suç ile ilgili olarak hakkında takibat yapılması için Adalet Bakanlığınca Türk Ce
za Kanununun 160 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca gereken iznin verilmiş olmasına bina
en, dosya ayrıca bu bakımdan da incelenmiştir. 

Karma Komisyonumuz, bir milletvekilinin, Anayasanın 97 nci maddesi gereğince Türkiye Dev
letinin başı olarak Türkiye Cumhuriyetini ve Anayasasının 110 ncu maddesi gereğince de Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eden şahsa, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının meşruluk temelini teşkil eden 27 Mayıs 1960 Devrimini inkâr eder
cesine lisanen tecavüzde bulunması takdirinde; böyle bir isnat ile ilgili gerçeklerin bağımsız Türk 
mahkemesi önünde meydana çıkarılması talebinin Anayasaya saygılı bir yasama Meclisince kabul 
edilmesini, Anayasa düzeninin temellerinin korunması ve bizzat yasama organının kendisine hayat 
veren bu düzene karşı hürmetkar olmadığı şüphesinin uyanmaması bakımlarından hayati önemde 
saymıştır. 

3. Aynı dosyada, Aydın Milletvekili Reşat özarda'ya Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi
nin 1 nei fıkrasını ihlâl ederek Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçu da 
isnadedilmektedir. Bu suç için dahi takibat izni Adalet Bakanlığınca Türk Ceza Kanununun 160 
nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca verilmiş bulunmaktadır. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 110 ncu maddesi gere
ğince, «Başkomutanlık, Türkiye Büyük Milllet Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz.» Anayasa-
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nın bu hükmü, Millî Mücadele günlerinden kalmış şerefli hâtıraları yaşatan bir gelenek halinde ^e 
nev'i şahsına münhasır bir kural olarak yürürlüktedir. Millet Meclisinin güvenine dayanan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi altında bulunan meşru Hükümetin emrinde olarak Cum
huriyeti her nevi tecavüze karşı korumakla görevli Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yüce haysiyet ve 
şerefi üzerinde, bu kuvvetlerin Başkomutanlığı kendi mânevi varlığından ayrılamıyacak olan ya
sama organının, en büyük hassasiyeti göstermesi gerektiği aşikârdır. Aksini düşünmek, 27 Mayis 
1960 Devriminin Anayasada yer almış bulunan anlamı ve meşruluğu temel ilkesine dayanan Ana
yasa esasları dairesinde Devlet otoritesinin kaynağı olan organ sıfatiyle Türkiye Büyük Millejt 
Meclisi ile Devlet otoritesinin bellibaşlı icra vasıtalarından biri olan Türk Silâhlı Kuvvetleri ara
sında, toplumun temel düzeni bakımından fevkalâde vahîm sonuçlar doğurabilecek suni bir ikilik 
yaratılmasına göz yummak demek olacaktır. 

Böyle olunca, Karma Komisyonumuz, bu isnatla ilgili gerçeklerin de bağımsız Türk mahkemesi 
önünde ortaya çıkmasında kesin zorunluk görmektedir. 

4. Karma Komisyonumuz, dosyanın incelenmesi sonucunda, Aydın Milletvekili Reşat özarda 
hakkında ileri sürülen bu isnatların yürütme organı tarafından kendisini milletvekilliği görevini ye
rine getirmekten alıkoymak amaciyle düzenlenmiş bir tertibin sonucu olmadığı ve yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki talebin «ciddî» olduğu kanısına da varmıştır. 

5. Karma Komisyonumuz, yukarda izah olunan sebeplerle, Aydm Milletvekili Reşat özarda 
hakkında Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile aynı kanunun 159 ncu madde
sinin 1 nci fıkrasını ihlâl suçlarından, aynı kanunun 160 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden 
takibat yapılmak üzere, işbu dosyada isnadedilen fiillerle ilgili olarak adı geçen milletvekilinin 
yasama dokunulmazlığının, Anayasanın 79 ncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca kaldırılmasının 
uygun olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

6. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Başkanı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Maraş 

(Muhalifim) 
K. Bağcıoğlu 
(İmzada hazır 
bulunamadı) 

Adana 
Muhalifim 

A. Bozdoğanoğlu 

İçel 
- Muhalifim 
B. Bozdoğan 

Konya 
F'. özfakih 

Samsun 
(Muhalifim) 
B. Cömert 

.(İmzada hazır 
bulunamadı) 

Afyon K. 
A. Yılmaz 

İzmir 
Muhalifim 

A. N. Erdem 

Malatya 
Muhalifim 

A. Akşit 

M. Meclisi 

Başkanvekili 
İstanbul 

(Muhalifim) 
S. Evren 

(İmzada hazır 
bulunamadı) 

Elâzığ 
N. Ardıçoğlu 

(İmzada hazır 
bulunamadı)-

Ankara 
F. Börekçi 

Kars 
K. Grüven 

Mardin 
M. A. Ankan 
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Sözcü 
İstanbul 
C. Kırca 

Muğla 
(Muhalifim) 
1. Tekinalp 

(İmzada hazır 
bulunamadı) 

Çorum 
Muhalifim 
1. Tombuş 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

Urfa 
A. Akan 
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Denizli 

H. Oral 

Elâzığ 
Muhalifim 
İV. Güray 

Kars 
Muhalifim 
L. Aküzüm 

Siirt 
C, Aydın 

Erzurum 
Muhalef öt şerhim eklidir. 

N. Diler 

İçel 
Muhalifim 
M. Ankan 

Kayseri 
Muhalifim 

A. Araş 

* 
Adıyaman 
Muhalifim 
A. Atalay 

Artvin. 
S. Eminağaoğlu 

İçel 
Muhalifim 
C. Kılıç 

Kayseri 
M. Göker 

Çorum 
Muhalifim 
A. Güler 

Çanakkale 
B. Arat 

İstanbul 
S. Vardarü 

Maraş 
H. F. Evliya 

Afyon K. 
H. N. Baki 

Muhalefet şerhi 

Şahitlerden biri albay, biri binbaşı orduya hakaretin vâki olmadığını beyan etmişlerdir. 
Bu bakımdan orduya vâki hakaret fiilinin sübut delili gayriciddîdır. Saik Partisi mensup
larının şahadetleri de taraf mahiyetinde olduğundan kifayetsizdir. Bundan dolayı muhalifim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

»9<i 
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