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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu; is
tikrarlı bir Hükümet kurulmamasının özel 
teşebbüsü ve piyasayı tereddütlü bir durumda 
bıraktığı ve memleket içindeki lıuzııruu bir an 
önce sağlanması için üstün bir gayretin esirgen-
nıenıesi 'gerektiği konusunda gündem dışı de 
meçte 'bulundu. 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi ve bu kanunun, bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin de 
kaldırlıması hakkındaki kanun tekliflerinin, 
havale edildiği Adalet, İçişleri, imar ve îskân, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesi hakkında Adalet Komisyonu Başkanlığı 
önergesi okundu, kabul olundu. 

Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonu 
iein üye meçimi yapıldı ve tasnif sonucunda par
ti gruplarınca ve Ibağrmsızlarca aday gösterilen
lerin seçildikleri anlaşıldı. 

Devlet Su İşleri Oenel Müdürlüğü ve 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1959 Ke-
sinhesap kanun tasarılarının görüşülmesi, .Sa
yıştay Komisyonu hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 ıiK'i maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı kanun
larla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin reddine dair 
Adalet Komisyonu raporu okunduysa da, bu 
sırada söz alan hatiplei'in dinlenmesinden sonra 
verilen önergeler gereğince Birleşimin yarınki 
4 . 1 . 1964 Cumartesi günü saat 11 e bırakıl
ması kabul, olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekil i Samsun 
Nurettin Ok llyas Kılıç 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akı/ur t 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tnldif 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Rem
zi Şenel'in, Eğitim ve öğretim Müesseselerinin 
kurulmalarına yardım edenlere «Kültür Şeref 
Madalyası» verilmesine dair kanun teklifi 
(2/633) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla rina) 



B İ R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Puad Sirmen 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, arkadaşlar yelerini alsınlar efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lamba
lar yandığı zaman lütfen anahtarı sağa çevirerek 
beyaz düğmeye basınız. 

Yoklama muamelesi bitmiştir, (yanmadı 
sesleri) 

Düğmeye bastığı halde yanmamış numarala
rın sahipleri Riyasete lütfen haber versinler, İş
letme Müdürlüğü vasıtası ile birleşimden sonra 
düzeltiriz efendim. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, öğ
renci teşekküleri adına gazetelere verüen demeç
lerle, Hükümete güven oyu vermiyecek olan mil
letvekillerinin korkutulmak istendiğine, Millî gö
revin yapılması sırasında bu türlü tehditlerden 
yılacak kimse bulunmadığına dair gündem dışı 
konuşması 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Gündem dışı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Osma gündem dışı söz 
istiyorsunuz, niçin istiyorsunuz!.. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Oylama hakkın
da. 

BAŞKAN — Oylama hakkında buyurun Şi-
nasi Osma. 

SİNASİ O'SMA (İzmir) — Sayın Başkan ve 
ço'k kıymetli arkadaşlarım; huzurunuzu bir daki
ka için işgal etmek mecburiyetini duyduğum
dan afi'ınızı istirham ederim. Bugünkü gazete
lerin birisinde ve bilhassa memlekette tanınmış 
bir gazetede bâzı talebe teşekkülleri adına ya
pılmış bir beyan göze çarpmaktadır. 

Bu beyan hakikaten doğru ise, Büyük Meclis 
adına bu beyanı yapana teessürlerimi beyan 
ederim. Tamamen tehdit mahiyeti taşıyan bu 
beyanda Hükümete (O. H. P. sıralarından şid

detli gürültüler) ımüspet oy vermiyecekleri âde
ta... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler 
ve sıralara elle vurmalar) («kimin adına konu
şuyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
SİNASİ OSMA (Devamla) — Kendi adıma 

konuşuyorum. Tamamen bir tehdit nıahiyeti 
taşıyan bu beyanda Hükümete müspet oy ver-
miyeeekler, âdeta teihdidedilmektedir. («Yok 
öyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade Ibuyunm arkadaşlar. 
SİNASİ OSMA (Devamla) — Biz buraya 

Türk Milletinin temsilcisi olarak ıgeldik. Yal
nız ona karşı sorumluyuz ve onun sözüne ku
lak veririz. Milletvekillerinin telhditi altında 
oy vereceğimizi zannedenler yanılmaktadırlar. 
Vicdanımızın sesine göre, vicdanımızın emret
tiği istikamette oy kullanmaktan bizi hiçbir 
kuvvet alıkoyamaz. (Orta sıralardan şiddetli 
gürültüler) Bu uğurda gerkirse canımızı da 
seve seve veririz. (Orta sıralardan yuh sesle
ri, sol sıralardan alkışlar) 

Hürmetlerimle. 
SUPHİ BAYRAM (İstanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul meselesi yoktur. Hatip 

gündem dışı söz istedi, Riyaset takdir etti, 

185 -
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söz verdi. (Orta sıralardan gürültüler) Arka
daşlar sükûtu muhafaza edelim. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Usul hak
kında Beis Bey. 

BAŞKAN — Usul meselesi yok efendim. 
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Oylamaya 

müessir konuşma yaptı. 

BAŞKAN — Oylamaya müessir konuşma 
yapmadı efendim. Kîonuşmayı dikkatle takib-

1. — Malatya Milletvekili İsmet înöîiii ta
rafından kundan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince yapılan 
güven oylaması. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi oylama 
muamelesine geçiyoruz. Oylama muamelesine 
«geçmeden evivel sayın arkadaşlarıma Ibir 
'hususu hatırlatmak isterim. Oylama mua
melesi Iherbirinizin yanında bulunması lâ-
zımıgelen matbu oy puslalariyle yapılacaktır. 
Yanında matbu oy puslası ıbulunmıyan arka
daşlar isimlerini Başkanlık Divanı Kâtipleri ar
kadaşlarımıza yazdıracaklar ve beyaz kâğıt üze
rine ismini, soyadını, intihap dairelerini yaka
rak, altını imzalıyacaklardır. Arkadaşlarımı
zın dikkatine arz ederim. 

Yanında ioy puslası Ibulunmıyan arkadaşlar 
lütfen Riyaset Divanı Kâtiplerine isimle fini 
yazdırsın. 

İki takrir vardır. Bu takrirlerde de oyla
rın sıfhhat ve selâmeti '(hususunda tam kanaat 
'getirebilmek için reylerin zarflar içinde ya
pılması teklif edilmektedir. Riyaset Divanı 
da bunu uyigun görmüştür. Şimdi arkadaşlara 
mülhürlıü zarflar dağıtılacak, 'her arkadaş ken
disine verilen zarfın içine, isimlerinin yazılı 
olduğu puslayı koyarak sepete atacaklardır. 
Puslası yoksa dediğimiz şekilde beyaz Ibir kâ
ğıda ismini, soyadını ve intihap dairesini ya
zarak imzalayıp atacaklardır efendim. Bir ar
kadaş diğer «bir arkadaşın puslasına kendi is
mini yazıp atamaz, muteber sayılmaz. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) - Salonda, 
rahatsızlığı dolayısiyle reyini buraya ıgelip kul-
lanamıyacak bir arkadaşımız vardır, bir arka-
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ettinizse 'bir gazetedeki neşriyatın mahiyeti 
üıakkmda malûmat verdi, oylamaya müessir 
husus değildir bu. (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milletvekilleri bu malûmat 
üzerine reylerini mi değiştirecekleri 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Aynı ko
nuda söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim. 

daş vasıtasiyle reyini kullanabilir mi Reis Bey? 
BAŞKAN — Heyeti Umumiye salonu için

de 'bulunup da oturduğu yerden kalkannyan 
•bir arkadaşımız, reyini itimadettiği Ibir arka
daşı marifetiyle kullanabilir, sepete ıMtiMbilir; 
efendim. 

Oylama muamelesine hangi intihap dairesin-
dan başlıyacağımıza dair kur'a çekiyoruz. 
(«Zarflar gelmedi» sesleri) Vazifeliler zarfları 
dağıtıyorlar. 

Arkadaşlar, matbu pusulası yanında bulun-
mıyan da beyaz kâğıda ismini yazan arkadaş
lar bu kâğıdı imza edeceklerdir. Bu beyaz kâ
ğıtlarda isim, soyadı, intihap dairesi ve imza 
bulunacak. (Sol sıralardan, «zarflar mühürsüz» 
sesleri) Zarflar mühürsüz olabilir, ehemmiyeti 
yok. Kullandığını/, oy pusulası matbu değilse 
lütfen imzanız bulunsun. 

Efendim, imzasını atacak arkadaş düz beyaz 
kâğıt üzerine ismi, soyadı, intihap dairesi* iti
mat, ademi itimat* müstenkif olduğunu işaret 
ederek reyini kullanacaktır. Güven, güvensizlik, 
müstenkif, diye yazılacak. Bu güvene başvur
madır. Binaenaleyh, güven ifade edenler güven 
diyecek. Düz beyaz çıkıp da üzerine bir şey ya
zılmamışsa güven ifade eder. 

Oylama muamelesine başlıyoruz, efendim. 
Oylama Nevşehir'den bağlıyacak. 

ismi okunanlar lütfen gelip reylerini kullan
sınlar. Yavaş yavaş okuyacağız, izdiham olma
sın. 

(Oylar toplanıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaş 

var mı?. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
MEHMET AUt ARIKAN (Mardin) — Söz 

istiyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 186 — 
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BAŞKAN — Sabırlı olunuz, takririnizi al

dık. 
Muhterem arkadaşlarım, oylama neticesini 

arz etmeden evvel Mehmet Ali Arıkan arkada
şımızın bir takriri vardır. Bu husustaki Riya
setin görüşünü arz edeceğim. 

Sayın arkadaşımız Başkanlık tarafından oy 
toplama muamelesinin bittiği tebliğ edildikten 
sonra ve fakat tasnif başlamadan evvel geldi
ler rey puslalarını Başkanlık Divan Kâtibine 
verdiler. İçtüzüğün 137 nci maddesi, «oy topla
ma muamelesi bittikten sonra oy verilemez» 
hükmünü sarahaten ifade ettiği için Mehmet Ali 
Arıkan arkadaşın reyi hesapta nazara alınma
mıştır. Riyaset Divanının görüşü budur. Buna 
rağmen söz istiyor musunuz? 

MEHMET ALt ARIKAN (Mardin) — İsti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ALt ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, bâzı meseleler ve hâdise
ler var ki, hakkında tüzükte, mevzuatta sarih 
hükümler olmakla beraber, bunları teamül te
sis etmek suretiyle halletmek mümkün. 

Bendeniz, birkaç gün önce kalbden bir ra
hatsızlık geçirdim. («Geçmiş olsun», sesleri) 
Verdiğim takrire Büyük Millet Meclisi Tabipli
ğinin reçetesini iliştirdim. Bugün yoklamada 
bulundum. Bir aralık rahatsızlık, fenalık geçir
diğimi hissettim, doktora kadar gittim ve gel
dim. Geldiğim zaman oylama muamelesinin bit
miş olduğunun Bf.şkanlık tarafından ilân edil
miş olduğunu öğrendim. Fakat, zarfların sayı
mı bitmeden, yani tasnife başlanılmadan önce 
reyimi kullandım. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel, me
selenin siyasi ^ehemmiyeti üzerinde durmak is
temiyorum. Ama, bir milletvekili arkadaşınızın 
haklı bir mazereti karşısında vazifesini ifa et
mesi hususunda Muhterem Heyetinizin müspet 
karar vereceğini talebetmekteyim. Bu itibarla, 
Tüzükte böyle bir hüküm bulunmakla beraber 
Heyeti Celilenizin reyimin kabulü hususunda 
müspet rey kullanmasını ve Başkanlığın bu ta
lebimi oylarınıza arz etmesini riea ediyorum. 
(«Oya, oya» sesleri), (A< P. sıralarından, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 
Riyaset kararını versin. 
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Sayın arkadaş, Riyasetin arz ettiği hususa 

rağmen bu görüşünüzde direniyor musunuz1? 
(A. P. den, gürültüler) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Dire
niyorum, efendim. 

BAŞKAN — Takririni okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

1. Yoklamada bulundum. 
2. İlişik reçeteden de anlaşılacağı üzere, 

kalbden rahatsızım, 
3. Eenalık geçirdiğimden Dr. a kadar git

mek zorunda kaldım. Tasnife başlanmadan ön
ce salona girdim ve oyumu kullandım. 

Divanca bu hususlar göz önünde tutularak 
oyumun hesaba katılmasını, aksi halde bu ko
nuda söz verilmesini rica ederim. 

Mardin 
M. Ali Arıkan 

BAŞKAN —-• Sayın arkadaşlar, mesele va
zıhtır. Arkadaşımız geç gelmesini bir mazerete 
bağlamaktadır. Ve bu sebeple Tüzükte bu sarih 
hüküm olmasına ıağmen reyimi nazara alınız, 
demektedir. Bu hususu kabul edenler... (Reye 
konamaz, sesleri, A. P. sıralarından, gürültü
ler) 

Müsaade büyütünüz, niçin oya konamaz? 
KEMAL BAtfCTOĞLU (Maraş) — Olmaz 

böyle şey, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar fazla telâşlanma

yınız, bir reyin neticeye müessiriyeti yoktur. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... (A. P. sı
ralarından gürültüler, «Reis, Tüzük, Tüzük» 
sesleri) 

KEMAL BAGCIOĞLU (Maraş) — Tüzüğü 
çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gürültü 
ile mesele halledilmez. (A. P. sıralarından, gü
rültüler) Rfendim, sükûneti muhafaza edelim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzüğün sarih 
hükmünü Riyaset ifade etmiştir. (A. P. sırala
rından gürültüler, «oylanamaz» sesleri) Arka
daşlar, sükûneti muhafaza edin, dinleyin, ondan 
sonra konuşursunuz. 

I 
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Yüce Meclisin teamülü, İçtüzüğün mevcut 

hükmünün muayyen bir hususta tatbik edilip 
edilememesinde Yüce Meclis karar almaktadır. 
(A. P. sıralarından «oylanamaz» sesleri, gürül
tüler) Dinleyin biraz, arkadaşlar, gürültü ile 
olmaz. Size misaller söyliyeceğim. (A. P. sıra
larından, gürültüler) 

Arkadaşlar, müsaade buyurun. (Gürültüler) 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz isti

yorum. Vermiyor musunuz? 

[BAŞKAN — Oturunuz yerinize efendim, gü
rültü ile olmaz. Müzakereyi ihlâl edenler hak
kımda cezai muamele tatbikine beni mecbur et
meyiniz rica ediyorum. Sükûnetle dinleyiniz. 

istediği şekilde hareket etmek Iher milletve
kilinin hakkıdır. Fakat müzakereyi idare et
mek Riyasetin vazifesidir. Müzakerenin selâ
metle cereyanına mâni olan arkadaşlara Tüzük 
ahkâmını tatbik ederim, rica ediyorum. Sü
kûtu muhafaza ediniz. (A. P. den .gürültüler) 

Riyasetin, görüşünü ve İçtüzüğün hükmü-' 
nü sarahaten ifade ettim. (A. P. sıralarından 
'gürültüler) 

Arkadaşlar, İçtüzüğün bir 'maddesini oku
yorum: «Takriri bir nutkun kürsü üzerinden 
okunması yahut kâtibe okutturuimaısı caizdir. 
Fakat okuma müddeti 20 dakikayı geçemez.» 
İçtüzükte sarih hüküm olmasına rağmen Yü
ce Meclis uygun gördüğü takdirde bu «geçe
mez» kaydına rağmen bunun aksine karar it
tihaz ettiği zaman o husus tatbik edilir. 

Şimdi, 137 nci maddede der ki ; «Oy topla
ma muamelesi bittikten sonra oy verilmez.» 
Bunu okudum. Riyasetin 'görüşünün bu oldu
ğunu arz ettim. Ona rağmen 'bu arkadaşımız 
direndi. Yüce Heyetin oyuna müracaat etme
ye mecburum. Bir muamelede oya müracaata 
mecbur *olur, diğer muamelede oya müracaata 
ımecbur olmaz, bu keyfî bir 'hareket olur. Baş
kanlık bu şekilde hareket edemez. 

Muhterem arkadaşlar; takrir kabul edil
miştir ve mevcut yekûna bir ilâve edilecektir. 
(>G. H. P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Mehmet Arikan'm oyunun müs
pet olduğu zarfı açıldığı zaman anlatılmıştır. 
Yani güvenoyu vermektedir. Mehmet Ali ar
kadaşın reyi dışında oylamaya iştirak edenlerin 
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adedi 404 tür. Şimdi, 405 olmuştur. Listede... 

KEEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Baş
kan Tüzüğü çiğniyorsun, söz istiyorum. (C 
H. P. sıralarımdan gürültüler, «otur yerine» 
sesleri) 

BAŞKAN — Listede güven oyu verenlerin 
adedi '2:24 tür Mehmet Ali Arıkan arkadaşın 
reyi de ilâve edilmek suretiyle 225 olmuştur. 
Dört tane boş zarf çıkmıştır. Bir çekinser oy 
kullanılmıştır. 176 güvensizlik oyu kullanıl
mıştır. 

Arkadaşlar, netice bu olduğuna göre Riya
set Divanının görüşü şudur : Bu şekilde bir 
netice istihsal edilmesi ihtimali düşünülerek 
Başkanlık Divanınca mesele tezekkür edilmiş 
ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunda 
bulunan arkadaşlardan Ankara'da bulunanlarla 
üniversite profesörlerinden bâzı arkadaşları-
;mız davet edilerek mütalâaları alınmış ve bu 
arkadaşların ittifakla vâsıl olduğu netice Riya
set Divanınca benimsenmiştir. O netice hulâsa-
ıten şudur : «Güven oyu muamelesinde Anaya
sanın 108 ncü maddesinde «ıgüvene başvuru
lur» denmesine ve ayrıca mevsuk İbir güven 
reyi hususu 'aranmamasına nazaran Anayasanın 
®6 ncı maddesindeki umumi karar nisabına 
riayet etmek lâzımgelir demişlerdir. 226 re
yin aranması Hükümete karşı, ya Başbakanın 
istemi 'veyaJhut bir gensoru neticesinde verilen 
güvensizlik takririnin kabul veya ademi kabu
lü hususunda nazara alınmak lâzımigelir, de
mişlerdir. Riyaset Divanı bu görüşü benimse
miştir. Ancak Sayın Tahtakıli'e arkadaşımı
zın verdiği bir takrirle kendileri bu görüşün 
aksini ileri sürmektedirler. Binaenaleyh şim
di üniversiteler ftıo'caları, Temsilciler Meclisi, 
Anayasa Komisyonu üyelerinin verdiği ilmî 
mütalâa vardır, onu okutacağım, ondan sonra 
Tahtakıli'ç arkadaşımızın verdiği takriri oku
tacağım. Bu takrir üzerine söz istiyen arka
daşlar olursa onlara da söz vereceğim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. Oylama usulü, Baş
kanın tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama usulü bitmiştir. Netice 
tebliğ edilmiştir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Vermi
yor musunuz yani şimdi bana usul hakkında 
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soz?... (O. H. P. sıralarından «vermiyor, tehdit 
mi ediyorsun, ne olacak?» sesleri.) 

BAŞKAN — O mesele hakkında vermiyo
rum. O meselenin usulü bitmiştir. 

KEMAL BAĞGIOÖUT (Maraş) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tezkereyi okutu
yorum. Evvelâ profesörlerin ve Anayasa Komis
yonu üyelerinin verdiği ilmî mütalâayı okutuyo
rum : 

Hükümetin kuruluşundaki güven oyunda aran
ması gereken yeter sayı hakkında Millet Mecli
si Başkanlığının isteği üzerine îlim Heyetinin 

verdiği rapor 

31.12 .1903 
Anayasamızın 103 ncü maddesine göre Hü

kümetin güven oyu alabilmesi için elde edilme
si lâzımgelen oy miktarının neden ibaret olduğu 
konusunda, Millet Meclisi Başkanlığınca görüşü 
sorulan aşağıda isimleri yazını Üniversite öğ
retim Üyeleri ve Kurucu Mecliste, Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu üyeleri, bu konuda 
ilgili Anayasa hükümlerinin sözünü (lâfzını), 
bu hükümlerin öntasarı ve tasarıda ne gibi ge
lişmelerden sonra belli formüllere bağlandığını, 
Anayasanın diğer hüküm ve prensiplerinden 
çıkan genel eğilimin sonuçlarını (yani hüküm
lerin ruhunu ve müessesenin vücut sebebini) 
göz önünde bulundurarak, oy birliği ile aşağıda
ki sonuçlara varmışlardır : 

1. Anayasanın güven oyu konusîyle ilgili 
hükümleri gözden geçirildiği zaman görülür ki, 
Meclisten güven -oyu alarak iş başında bulunan 
bir Hükümetin güvensizlik oyu ile düşürülebil
mesi için, 89 ucu ve 104 ncü maddeler açıkça 
«Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu» nun 
oyunu şart koştuğu halde, Hükümete başlangıç
ta verilecek güven oyunu düzenliyen 103 ncü 
madde, böyle bir nisap aramamakta ve başkaca 
bir nisap formülü de ihtiva etmemektedir. 

Bu durum karşısında, meselemizde Yasama 
Meclislerinin toplantı ve karar yeter sayıları 
hakkındaki 86 ncı madde hükmünün uygulan
ması tabiî görülmektedir. Bilindiği üzere bu 
maddeye göre, her Meclis «Anayasada başkaca 
bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt ço
ğunluğu ile karar verir». 
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Anayasamız, Hükümetin kuruluşu sırasında 

güven oyu alabilmesi içiiı, toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğunu kâfi görmekte, böylece 
başlangıçtaki güven oyu ile sonraki güvensizlik 
arasında bir nisap farkı gözetmektedir. 

Varılan bu sonucun. Anayasa metnine. Hü
kümetin kurulması sırasında alınması lâzırngelen 
güven sayısına ilişkin bir hüküm koymanın unu
tulması yüzünden, (Yani tesadüfi) bir sonuç 
olmadığı, bilâkis Anayasa metnini hazırlayanla
rın böyle bir tefriki bilerek ve istiyerek yarat
tıkları, Anayasa tasarısının hazırlanmasına ka
tılan üyelerin beyanlarından anlaşılmıştır. Ana
yasa Komisyonunun vaktiyle üyesi olup aşağıda 
imzası bulunan şahıslar, oy birliği ile belirtmiş
lerdi ki, 89 ncu ve 104 ncü maddelerde Hükü
metin düşmesi için vasıflı bir çoğunluk arandı
ğı halde, Hükümetin kurulması bakımından böy
le bir çoğunluğun aranmaması, Anayasa Komis
yonunun, Anayasa tasarısına hâkim olan anlayı
şa uygun surette «Hükümetin kurulmasını ko
laylaştırma ve düşmesini zorlaştırma ve bu su
retle Hükümet istikrarını kuvvetlendirme» ar
zusunun mahsulüdür. 

Nitekim İstanbul Anayasa Komisyonu önta-
sarısmm 107 nci maddesinde, genel olarak «Hü
kümetin güven oyu» alacağından bahsedildiği 
gibi, güvensizlik oyuna ilişkin 113 ncü madde
de de, yine genel olarak güvensizlik önergesin
den söz konusu edildiği ve güvensizlik kararı 
için vasıflı bir çoğunluk aranmadığı, keza Siya
sal Bilgiler Fakültesi Anayasa öntâsarısınm 65 
ve 66 ncı maddelerinde genel olarak güven 
oyundan söz konusu edildiği gibi 72 nci mad
desinde de yine genel olarak güvensizlik öner
gelerinin kabulünden bahsedildiği halde, Tem
silciler Meclisi Anayasa Komisyonu, «Yasama 
ve Yürütme Organları Alt Komisyonu» nun ge
tirdiği tasarıda, açıkça, «Başlangıçtaki güven ile 
sonraki güvensizlik oylamaları arasında kuru
lan ve her iki halde de mevcudun salt çoğunlu
ğunu kâfi kılan tenazur» terk edilmiş, güven al
ma ile güvensizlik oylamaları arasında oy sayı
sı bakımından fark gözetil mistir. 

Gerçekten Alt Komisyon, nispî seçimin yara
tacağı parlâmento içindeki zayıf ve izafi çoğun
luk yüzünden, Hükümetlerin sık sık düşmesinin 
sebebolaeağı sakıncaları gidermek için, çeşitli 
hükümler vasıtasiyle birtakım tedbirler alınma-
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sini lüzumlu görmüştür. (Tensorudaıı sonraki 
güvensizlik önergelerinin ve Bakanlar Kurulu
nun güven oyu istemlerinin derhal 'oylanmasını 
önliyen hükümler ve Hükümetin sık sık düşmesi 
halinde Meclisin feshi sonucunu öngören hüküm, 
'hu tedbirler cümlesindendir. İışte Ihımlara pa
ralel olarak, Alt Komisyon, yürütme organının 
'özellikle nispî seçimin yaratacağı Koalisyon Hü
küm eJtl erin in mulhtacolduğu kararlılığı (istik
rarı) sağlamak amaeiylc, bilerek ve istiyerek ta
sarının 24 ncü maddesinin son fıkrasında, kuru
luştaki güvenoyu oranından farklı olarak. Hü
kümetin düşmesi bakımından üye tamsayısının 
salt çoğunluğunu aramıştır. Bu teklif, Anayasa 
Komisyonunda da tartışılarak genel tasvibe maz-
har olduğundan, Anayasa metnine aynen alın
mış ve bugünkü 80 nen maddenin fi ncı fıkrasını 
teşkil etmiştir. 

Ayrıca belirtmek isteriz ki, parlaman! er re
jimin ve dolayısiyle demokratik rejimin Hükü
met buhranları yüzünden işlemez hale gelmesine 
engel olmak için de. «Hükümetlerin kurulmasını 
zorlaştıran çözümleri» değil; aksine «Hükümet
lerin kurulabilmesini ve böylece demokratik me
kanizmanın işliyebilmesini sağlıyan çözümleri» 
Anayasamızın ruhuna uygun düşen çözüm ola
rak ka<bul etmek gerekir. Anayasanın metni 
açıkça böyle 'bir çözüme karşı durmadıkça, 
onun - gaî tefsir ıbakımından da- tercih edil
mesi gerekir. Kaldı ki, .meselemizde bizzat 
Anayasamızın sözü 'da/hi, (bu çüzTmıü destekle
mekte ve onun aksi olan çözüme karşı durmak
tadır. 

Böylece Anayasamızın sözüne ve yapılışına 
uygun olan görüşün, hukukî icaplara ve de
mokratik rejimimizin yapısına da tamamen uy
gun düştüğü hususunda, Iheyetimiz oy birliğine 
'varmıştır. 

2. Heyetimiz, 8fi ncı maddedeki yeter sayı
nın nasıl ilıesapl a nacağı konusunu da incelemiş
tir. 8'6 ncı madde, toplantıya katılanların salt 
Çoğunluğu ile karar verileceğini belirtiğine gö
re, Hükümete başlangıçta güven beyan edilmiş 
olması için, - üye tamsayısının yarısından aşa
ğı olmamak şartiyle- toplantıya kat ıhı uların 
yansından bir fazlasının 'beyaz oy kullanarak 
Hükümete tgüvenini a'çıklamış olması lâzımge-
leceği, (Yani beyaz oy sayısının, kırmızı ve ye
şil oy sayıları toplamından dnlıa fazla olnınsı 
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gerekeceği) sonucuna yine oy 'birliği ile ulaşıl
ın işti r. 

3. Sonuç : Anayasamızın 86, 89, 103 ve 
104 ncü maddelerinin açık hükümleri ve «Ana
yasamızın parlaman ter rejimin işlemesi ve Hü
kümet buhranlarının mümkün -olduğu kadar 
ünlenmesi amacını güden eğilimi (rahu)» kar
şısında, Hükümetin güven oyu alabilmesi için, 
hazır 'bulunan (yani oylamaya katılan) üyele
rin salt çoğunluğunun güven ifade eden beyaz 
oy kullanmasının lâzım ve kâfi -olduğu sonu
cuna oy'birliği ile varılmıştır. 

Doç. Dr. Muammer Aksoy : (Ankara Üni
versitesi öğretim Üyesi ve Kurucu Mecliste 
Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Söz
cüsü.) 

Nurettin Arduçoğlu : ('Elâzığ Milletvekili 
ve 'Kurucu Mecliste Temsilciler Meclisi Anaya
sa Komisyonu Üyesi.) 

P™i\ Dr. Ta)hsin Bekir (Balta : (Ankara 
Ün iıversitesi Öğretim Üyesi.) 

Doç. Dr. Turan Ciüneş : (Ankara Üniver
sitesi (iğretim üyesi ve Kurucu Mecliste Tem
silciler Meclisi Anayasa Komisyonu ıSözcüsü.) 

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya, Kara! : (Ankara 
Üniversitesi öğretim Üyesi ve Kurucu Mec
liste Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu 
Başkanı.) 

Ooşkım Kırca : (İstanibul Milletvekili ve 
Kurucu Mecliste Temsilciler Meclisi Anayasa 
K< M n isy on u Kâ tipi.) 

rîmin Paksüt : (Ankara Milletvekili ve Ku
rucu Mecliste Temsilciler Meclisi Anayasa Ko
misyonu Başkan vekili.) 

Prof. Bahri Savcı : (Ankara Üniversitesi 
öğretim Üyesi ve Kurucu Mecliste Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi.) 

Ord. Prof. Abdülıhak Kemal Yörük : (Anka
ra Milletvekili ve Kurucu Mecliste Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi.) 

BAŞKAN — Şimdi Tahtakılıç arkadaşımızın 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Programı üzerinde Mecliste görüşmeler bi

ten Hükümet için yarın «düven Oyuna» 'baş
vurulacaktır. 

Oylamaya geçilmeden, Anayasanın 103 ncü 
maddesinde «Göreve başlarken güven oyu» sı
rasında aranacak çoğunluk meselesi hakkında 
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açıklık bulunmadığı cihetle, her şeyden evvel 
bu nokta üzerinde durulması kanaatindeyim. 

Gerçekten; bundan önceki Hükümet kuru
luşlarında, kuruluştan evvel Meclis tamsayısı
nın salt çoğunluğu sağlandığı için güven oyuna 
başvurulurken bu nokta üzerinde durulmamış 
ve hükümetler 450 üyeli'k Meclisten en az 260 
oyu evvelden garanti ederek Meclis huzuruna 
gelmişlerdir. 

Dünkü görüşmelerde ise, 3 ncü în önü Hü
kümetinin kuruluşta, bir azınlığa dayandığı mey
dana çakmıştır. 

Bu hal karşısında, güven oyu işlemine baş
lamadan, kuvvetler ayrılığı sistemini kabul eden 
Anayasanın 6 ncı maddesine göre (Yürütme) 
yetki ve sorumluluğu, Türk milleti adına 
Meclisçe verilecek Hükümetin göreve başlarken 
ne derecede bir çoğunluğun oyunu alması gerek
tiği hususunda durulması mutlak bir zaruret 
haline gelmiştir'. 

Devlet kuruluşumuz için hukukî ve fiilî neti
celeri bakımından önemli gördüğüm bu mesele 
hakkındaki görüşümü, dün milletvekilleri için 
konuşma tahdidi kararı alındığı cihetle açıklı-
yamadım, bu önergeyi vermek zorunda kaldım. 

Düşüncem şöyledir : 
1. Anayasanın 83 ncü maddesi hükmünce 

Parlâmento sistemimiz daimi vazife ve toplantı 
halinde bulunmak esasına dayanır. 

(Her milletvekilinin her an vazife başında 
olması tabidir.) 

2. 100 ncü madde Meclisler tatilde olsalar 
bile sırf Hükümetin (işe başlarken güven oyu) 
işlemi için toplantıya çağrılmasını emretmekte
dir. 

o. 104 ncü madde : Hükümetçe sonradan, 
yeniden güven oyu istenmesi (güveni yenileme) 
halinde böyle bir isteğin (ancak üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile) reddedilebileceğini açık
lamıştır. 

4. Meclisin yürütme organı karşısında : 
teşkilinde güven oyu vermek veya vermemek, 
denetlemede bulunmak ve Hükümetin isteği üze
rine güvenini yenilemek veya güvensizliğini bil
dirmekten başka bir salâhiyeti yoktur. 

5. (Milletin kayıtsız şartsız egemenliği) ide
al ve prensipin karşısında, güvensizlik (Hükü
meti düşürme) de (Üye tamsayısının salt ço~ 
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ğunluğunun reyini) şart koyarken, (göreve 
başlarken güven oyunda her hangi bir 
kayıt bulunmamasına dayanılarak bu oylamayı, 
görüşme nisabının çoğunluğunun reyiyle, yü
rütme görevi yetkisinin (yani milletin; yasa
ma yetkisi ile yargı yetkisi haricindeki bütün 
işlerini ve maddi ve mânevi varlığını ele alıp 
sevk ve idare edecek organın teşkilinde 450 üye
lik Mecliste 114 üyenin reyinin yeter olacağını 
kabule im'kân yoktur. 

Kanaatimce 104 ncü maddedeki açıklığın 
103 ncü maddede bulunmaması (göreve baş
larken güven oyunda) başkaca bir halin hatıra 
gelmiyeceği içindir. 

îşin tabiatı da, hukukisi de, doğrusu da bu
dur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Uşak 
Ahmet Tahta'kılıç 

BAŞKAN — Takrir sahibi, Tahtakılıç, bu
yurun. 

AHMET TAHTAKJLIO (Uşak) — Muhte
rem'arkadaşlarını demokrasi nizamı açıklık de-
metkir diye hepimiz daima bu sistemi müdafaa 
eden insanlarız. 

Oylam.p, muamelesi bitmiştir. Takririmi ver
diğim zaman da Riyaset, haklı olarak bana, 
«oylama muamelesinin neticesine göre tahriri
niz hakkında muamele yapacağım ne dersiniz?» 
diye fikir sordu. Ben de dün kendilerine doğru 
olacağını ifade ettim. Şimdi reyler verilmiş
tir ve bir meselenin hallinde çok isabet vardır. 
Bu meseleyi halletmeden bırakırsak teşekkül 
edip vazifeye başlıyacak Hükümetin teşekkül 
tarzındaki münakaşaları Parlâmentonun sarih 
bir kararı haricinde efkârı umumiyeye terk et
mek gibi yanlış ve hatalı bir durum hâsıl ola
caktır. Sırf bu neticeye imkân vermemek için 
Anayasımızda halledilmemiş bu meselenin Mec
liste müzakere edilerek halledilmesi için dalha 
dünden itibaren takririmi Riyasete vermiş 'bu
lunuyorum .Böyle bir tereddütte haklı olduğu
mu Riyasetin bir ilmî fonksiyonu toplayıp ki, 
İm toplayış tarzı yanlıştır. Çünkü Riyaset 
rc.'sen ilmî komisyon toplıyamaz. Meclislerin 
komisyonları vasıtasiylc faaliyette bulunur. Eğer. 
Riyaset böyle bir tereddütte bulunmuşsa; Ana
yasa Komisyonuna müracaat ^der Anayasa Ko-
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misyonu meseleyi müzakere edip icabederse 
ilmî heyeti davet edip mütalâa alacaktır. Bu 
şeklî meseleyi bir tarafa bırakınca benim sa
rih kanaatim takririmde yazılıdır, "arkadaşlar. 
İlmî hey? t diyor ki ; «sarahat yotkur; 103 ncü 
maddede .Eğer vâzıı kanun isteseydi 103 ncü 
maddeye de 104 ncü maddedeki sarahati kordu.)» 
O halde tabiî olarak toplantı nisabının çoğun
luğunu kazanan bir Hükümet göreve başlarken 
güven oyu almış olur. 

İkinci mütalâası nispî temsilin meydana ge
tirdiği Meclislerde başka türlü bir tarzın Hü
kümet istikrarı fikrini "bozması gibi, memlekette 
Hükümet teşkilini güçleştirmesi gibi fiilî bir 
neticeye dayanır. İlmî Heyetin esas mütalaası 
vo tahlili do budur. 

İstanbul'dan gelen tasarıda «her iki muamele 
yani güven ve güvensizlik muamelesi toplantı 
msabınm çoğunluğu ile olurj» diyor. Alt Ko
misyon ve Anayasa Komisyonu, Temsilciler 
Meclisi 103 ncü maddede ekseriyet usulünü 
koymuş, sükûtu tercih etmiş, 104 ncü maddede 
ise yani Hükümetin güveni yenileme muamele
sinden reddine, üye tamsayısının çoğunluğunu 
şart koşmuştur. 

Arkadaşlar, mühim mesele şudur : Devlet 
«istemleri içinde, kuvvetler aynlığı prensibi 
mühim bir meseledir. Hükümeti bir defa teşkil 
ettiniz mi, teşkil tarzı karşısında gerek adlî 
cihazın, gerekse yasama organı halinde va
zife görecek ve yalnız denetleme vazifesi çer
çevesinde kalacak hiçbir iddiaya müdahale ede-
miyecek olan Parlâmento karşısında mîllî irade 
sistemi, içinde Hükümetin temsilcilerinin ço
ğunluğu oyu ile vaizfesine başlaması kuvvetler 
ayrılığı prensibinin tabiatında mevcuttur. Yet
kiyi tam olarak alabilmesi, Hükümet yetkisi 
aslında millet hayatını da bütün yürütme yet
kilerine hâkimiyeti milliye prensiplerine rağ
men fiilen dşe vaz'edilen ve milletin mama!eki
ne el koyup onun mukadderatı üzerinde icr&i 
karar verecek olan heyetin teşekkülünde ken
disine göre ehemmiyeti haiz olan bir şeydir. O 
halde mademki, Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
prensibini kabul etmiş ve 6 ncı maddesinde 
yürütme yetkisi (verilecek organ diye Hükümeti 
ayırmıtşır. Hükümetin teşkilinde de Anayasa
mız 104 ncü maddesinde Meclisin Hükümeti 
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düşürebilmesi için Hükümet ne kadar hata ya
parsa yapsm, milleti temsil eden Parlâmento-
nun içtihadına rağmen, mevcut ekseriyetinin 
çoğunluğuna rağmen Hükümet ne hafta yaparsa 
yapsın sen mevcut sayının bir fazlasiyle gü
vensizlik vermedikçe Hükümeti düşüremezsin. 
O halde düşürememekte bu inzibati, tesis etmek 
mevzuubahsolunca bu sükûtu, mademki 103 
ncü maddede sarahat yoktur, o halde bu sara
hat olmadıkça toplantı nisabı kâfidir diye icra 
kuvvetinin teşkilinde 114 kişinin reyini kâfi 
görecek bir sistemi ben şahsan Hüküme^ istik
rarına değil Hükümet istikrarsızlığına vâsıl 
edecek bir netice bilmiyorum. 

Anayasa profesörleri, Anayasa meseleleriyle 
meşgul olan arkadaşlarıma sordum. Her millet 
ıbu hususta sarahate varmış. Almanya, yeni (Baş
bakanın seçilmesi şartiyle sarahate varmış, 
Fransa'da ise, bu mesele şimdi ilim heyetinin 
mütalâa ettiği gibi, sarahaten halledilmiş. Biz
de iso halledilmemiş. Benim takririme göre. 

İlmî heyetin noktai nazarı okundu, benim. 
takririm okundu. Parlömanter rejimlerde Dev
let Reisinin istişaresi, Hükümet vazifesini üze
rine alan Başbakan namzedin istişarelerinin 
mânası, Hükümetin teşkilinde hâkimiyeti mil-
liya esasına duyanan Meclisin, icra organını 
meydana getirirken, üye tamsayısının 
bir fazlasiyle oy vermesi gibi bir neticeyi 
Anayasamızdan çıkarmıyorum; bir de siyasi tari-
hizimin gelişinden çıkarıyorum. Bizim Anaya
samız bütün tereddütleri ortadan kaldırılmak 
üzere yapılmıştır. Hangi Anayasada milletvekil
lerinin maaşları vardır?. Hangi Anayasada şu ve
ya bu teferruat vardır. Sebep mazideki çe
kişmelere son vermek için Anayasamız sa
rahat sistemini tercih etmiştir. Rcalizasyonist 
bir Anayasadır. Geçmişte milletçe şikâyet mev
zuu olan ve partiler arasında çekişme mevzuu 
olan meseleleri halletmek istemiştir.. Fakat bu 
meseleyi muallâkta bırakmıştır. Şimdi bu mese
le halledilecektir. Ben takririmde noktai nazarı
mı açıkça söyledim. Şu anda da izah etmiş bulu 
nuyorunı. Hemen ilâve edeyim ki, Hükümetin 
aldığı reyleri elbette hürmetle telâkki ediyorum. 
Meclisin bu Anayasa meselesini hallettikten sonrtt 
çoğunluğu kâfi gördükten sonra teşekkül eden 
Hükümetin de muvaffakiyetini temenni etmeyi 
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bir milletvekili olarak ve bir vatandaş olarak en 
tabiî ve şerefli bir vazife biliyorum. Takdir Yü
ce Meclisindir. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında konuşacağım. j 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki, siz usul hak 
kında söz mü istiyorsunuz?... 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) —-

Bu konunun usulü hakkında. 
BAŞKAN — Ne demektir bu konunun?.. 
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Ahmcı 

Tahtakılıc'm konuşması ve takriri ile ilgili olarak 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Ben iste

dim söz vermediniz. Şimdi hemen usul hakkında 
söz veriyorsunuz. 

HALÛK NUR BÂKt (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir kere bu kanunun burada 
konuşulmasına taraftar olan bir arkdaşınızım. 
Tahtakılıc'm söylediği mutlaka burada konuşul
ması lâzımdır. Bunun sokakta konuşulması değil. 
Mecliste halledilmesi gerekir. Ancak usul hakkın
da söz almamın sebebi, şudur : 

Takriri veren Sayın Tahtakılıc'm beyanların 
dan şu anlaşılıyor ki, şöyle olmalı idi. Bunun fel
sefesi böyledir. Halbuki şimdi konuşmaları bu 
mecraya dökmiyelim. Anayasa yapılmış bitmiş. 
Şimdi biz, Anayasanın bu maddesinden anladığı
mızı vazıh olarak ortaya koyalım. Ama Anayasa 
nm felsefesi üzerinde münakaşa açmanın vakit 
kaybetmenin âlemi yok. Anayasanın maddesini 
müzakere etmiyoruz. Maddenin anlamı üzerinde 
müzakere açalım. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki, Riyasetin tutu
nun hakkında söz istediniz, başka şeylerden bahse
diyorsunuz. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Riyasetin tutumu hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, oturun öyley
se. Söz sırası Sayın Nurettin Ardıçoğlu'nda. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) - -
Biz, grup adına daha evvel söz istedik. 

BAŞKAN — Grup adına istediğinize dair, 
bir işaret yok. Grup adına mı istemiştiniz?. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Grup adına istedik 
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BAŞKAN — Buyurun öyleyse. Arkadaşlar. 

bu mesele Anayasayı mânalandırmak olduğu için 
Riyaset İçtüzüğün usule taallûk eden hükümle 
riyle müzakereyi kayıtlı addetmektedir. Söz isti-
yon arkadaşlara sırasiyle söz verilecektir. Millet; 
Partisi Grupu adına Akdoğan, buyurun. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Gok muh
terem arkadaşlar, bu mevzuun bir takrirle Sayın 
Tahtakılıç tarafından Yüce Meclise getirilmiş ol 
masında ve görüşülerek bir karara bağlanmasın
da büyük faydalar olduğu kanaatindeyiz. Bu ba
kımdan Sayın Tahtakılıc'm bu hareketini takdir 
le karşılamaktayız. Ancak yine Sayın Tahtakılıç 
arkadaşımızın izah ettikleri gibi, hal]edilecekse bu 
mevzuun Mecliste ve lüzumunda komisyonlarda 
halledilmesi lâzımgeldiği kanaatine de aynen iş
tirak etmekteyiz. 

Bir ilim heyetinin şu veya bu yönde varmış 
olduğu karar ancak bizlere yardımcı olabilir ama, 
hukukî bir mâna ifade etmez. Yalnız, bu iki hu
sustan sonra görüşümüz Sayın Tahtakılıc'm gö 
nişlerine aykırı olarak tecelli etmektedir. Şu şe
kilde; Anayasamız bu mevzuu, kanaatimizce, 
açık bırakmış değildir. Anayasamızda her husus 
tamamen halledilmiştir ve mevcuttur. Bu bakım
dan görüşlerimiz ilim heyetinin raporunda yazılı 
olmakla beraber1, bu mevzu- çok mühim bir mevzu 
olması ve ileride kurulacak Hükümetlerin, kuru
luşunda belki münakaşa mevzuu olması ve gru-
pumuzun görüşünün zabıtlarda bulunması bakı
mından kısaca Yüksek Heyetinize arz etmek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 80 ncı 
maddesi «Her Meclis üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve Anayasa da başkaca hü
küm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar verir.» der. 

Bu maddede sarahat vardır. Maddesinde her 
hangi bir surette başka nisap gösterilmemişle 
86 ncı maddenin tatbik edileceği sarahati mev
cuttur. O halde, «Anayasada sarahat yoktur.» 
görüşüne iştirak etmiyoruz. 

Hükümetin kuruluşu hakkındaki görüşümü
ze gelince: Anayasanın 103 ncü maddesinde ay
nen şöyle denilmekte: «Bakanlar Kurulunun lis
tesi tam olarak Meclise sunulur; meclisler tatil
de ise toplantıya çağırılır. 
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Muhterem arkadaşlarım, son olarak kanaati

mizi şu şekilde belirtmek isteriz. Bugün güven 
oyu mevzuunda Hükümet, usul ve kanuna uygun 
olarak 224 rey almıştır. Bu bakımdan güven oyu 
almış sayılır. Bunun başka türlü tefsiri veya gö
rüşülmesi fikirlerine iştirak etmiyoruz. Hürmet
lerimle. (Sol ve sağ sıralardan alkışlar, bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına, Sa
yın Bilgehan. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA Cİ
HAT BİLGHIIAN (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlarım; biz Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak takririn aleyhinde konuşacağız. Yeni Ana
yasamız nispî temsil esasına göre, hükümetlerin 
de teşkilini düşündüğü cihetle Hükümetlerin ku
rulmasını kolaylaştırmak, buna mukabil düşme
sini güçleştirmek gibi bir espiri içinde bulun
maktadır. Filhakika Anayasamız hangi mevzu
larda 2/3 çoğunluk, hangi mevzularda mutlak 
çoğunluğun lâzımgeldiğini ayrı ayrı tasrih etmiş
tir. Hükümet için 2 türlü güven oyu bahis ko
nusudur: 
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Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşun

dan en geç bir hafta içinde Barbakan veya bir 
balkan tarafından meclislerde okunur ve Millet 
Meclisinde güven oyuna başvurulur. Güven oyu 
için görüşmeler, programın okunmasından iki 
tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin 
1)itiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama 
yapılır. Bu Hükümetin kuruluşunda, takibedi-
len görüş ve zaman bakımından bu maddeye ay
nen riayet edilmiştir ve bu maddede emredilen 
hususlarda her hangi bir noksanlık yapılmamış
tır. Burada her hangi bir nisap da gösterilme
miş bulunduğuna göre, kanaatimizce 86 ncı mad
denin oylama bakımından tatbiki lâzım ve za
ruridir. Anayasamızda da sarahat vardır. 

Bu görüşümüzü takviye edecek bir hususta 
Anayasamızın 104 ncü maddesidir. 104 ncü mad
dede, «Başbakan gerekli görürse Bakanlar Ku
rulunda görüştükten sonra, Millet Meclisinde gü
ven istiyebilir. Güven istemi Millet Meclisine bil
dirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşüle
mez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçmedikçe oya konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt 
çoğunluğu il.o reddedilebilir.» 

Bu maddenin hâdisemizle ilgisi olmamakla 
beraber madde sonunda reyde nisabı göstermesi, 
mürettep salt çoğunluğun burada istenmiş ol
ması, 103 ncü maddede bu sarahatin bulunma
ması o zaman tesadüfi bir madde olarak konul-
mayıp düşünülmüş taşınılmış, her husus nazarı 
itibara alınmış ve 104 ncü maddede lâzım ve za
ruri olduğu için oraya konulmuş, 103 ncü mad
de böyle bir şeye lüzum olmadığından 86 ncı 
madde ile iktifa edilmiştir. Bu bakımdan biz bu 
görüşe iştirak etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel usul hak
kında söz alan Sayın Halûk Nur (Baki arkada
şımızın da ifade etmiş bulundukları üzere, bu
rada Mecliste Anayasa yapılırken, Anayasamı
zın icabı olarak kuvvetler ayrılığı prensibinden 
veya her hususun Anayasada derpiş edilmiş ol
masından bahisle bu maddenin şu veya bu şe
kildeki tefsiri mümkün değildir. Şayet Anayasa
mızın ruhuna ve espirisino bu madde uygun düş
müyorsa, her hangi bir teklifle usulüne göre bir 
Anayasa tadili hususuna gidilebilir. Ama mevcut 
Anayasamızdaki hüküm sarihtir ve hiçbir suret
te başka yönden tavzif edilemez. 

Bunlardan bir tanesi Hükümetin göreve baş
lamadan evvel güven oyu alması, ikincisi göre
ve başladıktan sonra şu veya bu sebepten dolayı 
güven oyuna müracaat etmesi halidir. Hüküme
tin işe başlamadan evvel güven oyu alması me
selesi Anayasanın 86 ncı maddesinde tesMt edi
len karar yeterliğine bağlıdır. Filhakika 86 ncı 
madde, «...Anayasada başkaca hüküm yoksa top
lantıya katılanların salt voğunluğuyle karar ve
rilir.» demektedir. Hükümetin kurulması sırasın
da güven oyunun alınması hakkında her hangi 
bir sarahat olmadığına göre 86 ncı maddenin şu 
hükmü muvacehesinde 226 kişilik bir ekseriyete 
lüzum yoktur. Bu hüküm ancak Hükümetin gö
rev aldıktan sonra, güven oyu aldıktan sonra, 
nasıl güven oyuna müracaat edileceğine dair 
104 ncü maddede hüküm vardır ki, buna göre, 
«Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden 
bir tam, gün geçmedikçe görüşülemez ve görüş
melerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya 
konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile reddedilebilir», denilmektedir. 

Bu sarahat muvacehesinde Anayasanın tefsi
rine gilmeye imkân olmadığı mucip sebebine is
tinaden Hükümetin almış olduğu şu oy mııvaee-
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kesinde itimada mazhar olduğu kanaati içinde, 
hepinizi saygı ilo selâmlarını. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Nihat Erim, 

CÜMHURİYE? HALK PÂÜTİHf AÎKCLÎK 
ÖRUPU ADINA NİHAT ERİM (Kocaeli) — 
Mlt tor tnl firliada^İHr. Anayasamızın tatbiki ile 
ilgili mühim bir madde üzerinde müzakere açıl
mış bulunuyor. Ben Sayın ve değerli Tahtakılıç 
arkadaşımızı da cô k dikkatle dinledim, Millet 
Partisi ve Adalet Partisi grupları sözcüleri de
ğerli ve.sayın arkadaşlarımızı da aynı dikkatle 
takip ettim. Tahtakılıç arkadaşımızın mütalaa
ları yelli bir Anayasa yapılırken, güven mese-
İPHıtıiii Anayasaya ne stıretle geçimini esi lAzmı-
g'eldiği tartışılma îdi, çok yerinde bir mütalâa 
Ulürdü. Bir mütalâa olarak, nfükabil fikirle
ri de hakkı mahfuz tutulmak şartiyle, nazarı 
dikkate alınabilirdi. Ancak biz şimdi elimizde
ki Anayasayı ve elimizdeki maddeleri (etkile et
mekle meşgulüz. Anayasamızın şu veya bu mad
desi hakkında, açık olmadığı, mübhem olduğu 
yolunda tenkidler öne sürülebilir. Fakat ben 
bu güven oyu mevzuundaki maddeleri, son 
günlerde çok dillerde dolaştığı için tekrar tek
rar, dikkatle okudum, inceledim; hattâ mu
kayeseli bir ineele'me ile yeniden gözden geçir
dim. Neticede vardığım kanaat şudur ki, Ana
yasamızın bu maddeleri hiç de müphem değil
dir. Bilâkis yeni Anayasamızın açtığı çığırda 
çok mantıkî buldum. Bizim yeni Anayasamız, 
mukayeseli hukuk sahasında başlıca, İkinci 
Dünya Harbinden sonra yapılmış 3 Anayasa
dan mülhem olmuştur. Benim görüşüme göre, 
Alman Anayasası bâzı hususlarda, Fransız 
Anayasası başka hususlarda, İtalyan Anaya
sası diğer bâzı hususlarda örnek olmuş... Hü
kümeti kurma, Hükümete güven oyu verme, 
Hükümeti düşürme noktalarından Fransız Ana
yasasından mülhem olmuştur. Kanaatimce isa
bet olmuş. 

Bilirsiniz, Fransa 3 ncü Cumhuriyet devresine 
ve hattâ 4 ncü Cumhuriyet devrinde Hükümet 
istikrarsızlığundan çok ıstırap çekmiş, pek bü
yük zarara uğramıştır. Hattâ- denilebilir ki, 
3 ncü ve 4 ncü Cumhuriyetin yıkılmasında (bu 
Hükümet istikrarsızlıkları büyük ölçüde tesir 
etmiştir. ıl9i5;8 de yeni Anayasa yapılırken bu 
derslerden ilham alınarak, Hükümet istikran 
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nasıl sağlanacağı mevzuunda, Fransa Devlet 
adanılan ilim adamları, siyaset adanılan uzun 
uzun tetkik etmişler ve türlü münakaşa safha
larından geçmişlerdir. Netice olarak nispî tem
silin daima yaratması muhtemel durumlarda, 
yani Meclislerin, 3', 4, 5, 6 partiden kurulması 
ve bu partilerin ekseri ahvalde 'bir noktada, 
bâzı noktalarda birleşmeleri imkânı bulunma
ması halinde, memleketin 'çalkantılarla bocala
masını önlemek için. Hükümetin kuruluşunu 
kolaylaştırıcı, düşmesini zorlaştırıcı bükün» 
sevk etmişlerdir. 

Şimdi, eskiden 'beri, ben de bu arkadaşlar
dan birisiyim, Parlâmento rejimini İngiltere'
den değil de kıta Avrupa'sından fakibederiz'.. 
İli M assa Lâtin kültürü ile yetişmiş olasılarımız,. 
ki •ben de bunlardan bilişiyim, çoğunca, Fran
sız sistemleri üzerinde dururuz. Zihinlerimiz; 
Fraiısa'daki bir, iki ve üçüncü Cumhuriyet 
devlrlerîndeki tatbikatla meşbudur ve daima 
bunu sanki paıiemauterizıııin değişmez kai
desi gibi alırız. Halbuki böyle değil.. Asıl 
parlenıatiterizmin esas yatağı, anası İngilte
re'dir. İngiltere'de hükümetler bir devre için 
umumiyetle işbaşında kalırlar. Fakat bizini 
Anayasa bu noktada tamamen Fransız Anaya
sasından, hattâ diyebiliriz ki, bizim !l.0î>. 
104 ncü maddeler, Fransız Anayasasından. 
49 ucu maddesi âdeta kısmen tercüme edilerek., 
benimsenmiştir. 

Fransız Anayasasının 49 ncu maddesi uzun" 
bir maddedir ve o maddede, tıpkı bizim 103 
ve 104 ncü maddelerde 'olduğu gibi, bir Hükü
met Cumhurbaşkanı tarafından tâyin ve tas
dik edildiği anda, artık bu memleketin Hükü
meti vardır, noktasından 'hareket edilmiştir. 
Çok kıymetli politikacılardan bana şu günlerde 
sual soranlar oldu. (Hükümet için : «Yeni Hü
kümet kurulursa Meclisten güven oyu alınca
ya kadar eski Hükümet mi devam edecek, ye
ni Hükümet mi devamı edecek?» diye sordular. 

Arkadaşlar, 'halbuki hiç tereddüt yoktur. 
Hükümeti teşkil eden.Reisicumhurun tâyin et
tiği Başvekildir. Başvekil, Hükümet listesini 
Reisicumhura götürüp imzasını aldığı anda 
Hükümet Devlet işlerine vâziulycddir. Mem
leketi artık 'O Hükümet idare eder. Tâ ki Bü
yük Meclis o Hükümeti güvensizlikle düşürsün. 

Bizim Anayasamızın 86 ncı maddesiyle 103 
ncü ve 104 ncü maddeleri arasında hiçbir te-
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zat yoktur, 'hiçbir mübayeııetc yer yoktur. 
/'Bilâkis bu iki madde 'birbirini tamam 1 almakta
dır. Bu noktada Sayın Akdoğan'a, ve »Sayın 
BiLge'han'a tamamiyle iltihak etmekteyim. 

Bakın, Fransız Anayasasının 49 nen madde
sinde diyor ki, «Güvensizliğin kabul edilmiş sa
yılması için meclisi teşkil eden azaların çoklu
ğu güvensizlik oyu vermelidir.» Bunun mefhu
mu muhalifi ne oluyor? Eğer Meclisi teşkil eden 
Azaların çokluğu güvensizlik oyu vermemişse 
Hükümet güven oyu almıştır. Bizim Anayasa
nın 104 ncü maddesinin son fıkrası da «güven 
istemi ancak, üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile reddedilebilir» demektedir. Farz ediniz ki, 
programda bir güven istemi... Hükümet gelmiş 
programı okumuş ve güvenimizi istemiş. Bu
günkü oylamaya göre güvensizlik gösterdik, 
diyebilir miyiz bu maddeye göre? Güven istemi 
ancak, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile red
dedilebilir. Güven istemi şimdi reddedilmemiş
tir. Fransız Anayasası bundan ibaret. 

Üstelik, bizim Anayasamızda vaziyeti daha 
ziyade vuzuha kavuşturan bir de 86 ncı madde 
vardır. Fransız Anayasasında bu 80 ncı madde 
yoktur. Fransız Anayasası okuduğum fıkraya 
benzer bir hükümle iktifa etmiştir. Ama Anaya
sadan sonra yapılan İçtüzüğün 149 ucu madde
sinde Anayasanın bu işaretini beni insi yen Fran
sız vâzıı kanunu içtüzüğün 149 ucu maddesine 
göre programda güven oyu, toplantıya iştirak 
edenlerin salt çoğunluğu ile verilir, diye sara
hatle söylenmiştir. Bunu Fransız Anayasası 1958 
de kabul ettiği için artık kitaplara, geçmiştir. 
Müellifler bunun üzerinde yazılar da yazmış
lardır. Fransızca kitapları takibedenler gör
müşlerdir, George Burdeaıı eserinde, programın 
güvene mazhar olmasında toplantıda hazır bu
lunanların çoğunluğunun yeter sayıldığını sa
rahaten anlatmaktadır. Fransa'da bizim 104 ncü 
maddeden başka bir hüküm yok, yalnız onunla, 
iktifa etmiş olduğu halde, programa güven için, 
sade bir çoğunluğun yeteceğini kabul etmişler 
ve tüzüğü öyle yapmışlar. 

Bize gelince; bizim vâzıı kanunumuz bunun
la da yetinmemiş, 86 ncı maddeyi koymuş.. 
86 ncı madde : (Toplantı ve karar yeter sayısı) 
Anayasada başka bir sarahat olmadığı zaman 
toplantıya, katılanların salt çoğunluğu ile ka
rar verilir demektedir. Simdi Hükümet 103 ncü 
maddeyi tatbik ederek huzurunuza gelmiştir. 
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.1.03 ncü maddede başkaca bir sarahat olmadığı için 
evleviyetle 86 ncı madde tatbik edilecektir. 
Kaldı ki, bu mütalâamı kuvvetlendiren bir de 
Anayasamızın 108 nci maddesi var. 108 nci mad
deye bir göz atarsanız arkadaşlar, orada; «Ana
yasanın 89 ve 104 ncü maddeleri uyarınca ve
rilen güvensizlik oyu...» demek suretiyle benim 
şimdiye kadar, diğer arkadaşlara da iştirak et
tiğim, öne sürmüş olduğum mütalâaları takviye 
etmektedir. 

Arkadaşlar, burada sabrınızı tüketmek endi
şesi galip olmakla beraber, Sayın Tahtakılıc ar
kadaşımızın temas ettiği bir noktaya ben de kı
saca temas edeceğim : 

Elbette milletin idaresinde Büyük Meclisin 
murakabesi ve Büyük Meclisin son sözü söyle
me yetkisini elinde tutması bu rejimin baş kai-
desidir. Ancak, parlâmento rejimlerinin de, hü
kümet istikrarsızlıkları ve hükümetin kurula
maması gibi vaziyetler yüzünden adım adım 
çöküntüye doğru gittikleri de bir vakıadır. 
Evet bâzı ahvalde öyle olacak ki, burada 226" 
kişi ile toplanacağız ve 114 oy almış olan hükü
met güven oyu almıştır, diyeceğiz, onun etra
fında toplanacağız Menfi de olsa noktai nazar
larımız, noktai nazarlarımızı muhafaza etmek 
şartiyle, Anayasaya uyacağız. 

İngilizlerin siyasi zekâsına hayranını. Bir 
defa daha söyliyeyim; Lâtin mantığı içinde 
katı yürürsek bazan çıkmaza düşeriz. Meclis 
var, daha büyük bir ekseriyetle hükümet teşkil 
edemiyor, bunun için hükümetsiz mi kalacağız? 
Hükümeti yapacağım. Daha zorluğa, düşersem, 
milletin huzuruna giderim, fikrini sorarım. Ya 
aynı neticeyi verirse? Yine hükümetsiz mi ka
lacağız, diye, neticede bu usuller konmuştur. 
İşte bu bakımdaiKİır k i ; bu anayasalar eski 
anayasalardan daha fazla bir muvaffakiyet gös
termektedir. 

Hulasaten arkadaşlar, Meclisin bugün tat
bik etmiş olduğu muamelede hiçbir tereddüde 
mahal verecek bir cihet bendeniz de görmüyo
rum. Ve diğer iki grup adına öne sürülen mü
talâalara iştirak ederek yaptığımız muamelenin 
doğru olduğu noktasında birleşiyorıım. 

Bâzı arkadaşlar itiraz ettiler; bu arada gö
rüşülemez, tefsirdir... Diye. Evet, öyledir ama, 
her kanun maddesinin tatbikinde tatbik eden-
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lerin anlayışına göre, biraz tefsir mânası var
dır, Onun için bu anlamda tefsir gayrikabili 
içtinap bir vaziyettir. Arkadaşımız bir önerge 
vermiştir, buraya getirmiştir, görüşülmesi için 
ısrar ediyor. Nihaj'et görüşülmemesi, reye bağ
lanması veya bağlanmaması Büyük Meclisin 
hükümranlığı altındadır. Çünkü, Büyük Meclis 
gündemine hâkimdir. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ardıçoğlu. 
NURETTJt NARDIÇOĞLU (Elâzığ) - - Me

sele tavazzuh etmiştir, konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Talât Oğuz 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — SÖz istemedim, 
efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyeııler listesinde sizin 
de isminiz var. 

Buyurun, Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyuran Ata Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım, Anayasamızın 67, 103 ve 104 neü 
maddelerinin sarahati karşısında, Sayın Ahmet 
Tahtakılıç arkadaşımızın bu takrirleriyle neyin 
açıklanmasını istediğim şahsan anlıyamadım. 
Diğer arkadaşlarımızın açıkladıkları gibi; mad
deler sarih; arkadaşlar. 67 nci maddeyi müsa
ade ederseniz tekrar okuyorum: (Her Meclis 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 
Anayasada başkaca hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Bi
naenaleyh toplantıya katılan salt çoğunluk ola
rak 244 rey sağlanmıştır. 

Kaldı ki; arkadaşlar bir husus daha vardır; 
bu da Anayasamızın 67 nci maddesine göre Mil
let Meclisinin mürettep üye sayısı 450 dir. Şim
di her hangi bir sebeple müretep üye sayısında 
boşalmalar olduğu takdirde, ki, 9 tane üye ek
siktir. Bu müretep üye sayısı 450 den bugünkü 
eksikliği dolayısiyle 441 e inmektedir. Yeri 
doldurulmadıkça da 441 muhafaza etmektedir. 
Kaldı ki, buna da lüzum yoktur. Bunu da na
zara aldığımız takdirde 220 oyla dahi Hükümet 
güven oyu almıştır. Bu ciheti de arz ediyorum, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Tahtakılıç'ın önergesi üzerinde Riyasetin al-
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dığı raporu okurken üzüntü duydum ve üzüntü 
duyduğum için daha raporun okunması bitme
den söz istedim. Ama, Riyaset görmemişler, 
sona kaldık. Grup sözcüsü arkadaşlarım konuş
tular, grupların konuşmaları da ayrıca beni 
memnun etmiştir. Bilhassa Hükümete güven oyu 
vermiyen partili arkadaşlarımın da hakkı, ha
kikati kabul etmeleri ve Riyasetin tutumunu dü
zeltmesi karşısında tabiî memnun olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, neden üzüntü duy
dum? Şimdi Hükümet kurulduktan sonra gü
nün aktüel mevzuu neydi? Güven oyu mesele-
siyldi. Acalba salt çokluğu ile mi, yoksa mevcu
dun ekseriyeti ile mi güven oyu alacak. Bunu 
her milletvekili aralarında münakaşa ettiler.? Ben 
Anayasayı aldım, hukukçu değilim, fakat 
okuduğunu anlıyan bir milletvekili ve bir mü
nevverim. Hele Riyasetin tutumunu gördükten 
sonra, ben okuduğumu tam mânası ile anlıyan 
bir adam olduğumu böyle sarahaten de beyan 
edebilirim. (Alkışlar) Şimdi bunu okudum, 
103 neü maddeyi de okudum. 104 ü de okudum ; 
tekrar sizi işgal etmek için okuyorum. Demek 
ki, dedim güvensizlik isteminde üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu yani 226 esas. Ama güven 
oyunda Anayasanın 86 nci maddesi uygulana
caktır. Ve saibahleyin Malik 'bey de bilirler 
güven oyu alacaksınız; en aşağı 22ö - 230 oy 
alacaksınız dedim. Şimdi Riyaset Divanında 
fhukukçu' arkadaşlarımız var. Kıymetli arka
daşlarımız var. Sayın Tah'takıhç arkadaşımızı 

tereddüde düşmüş, düşebilir. Bu önerge gel
diğinde Riyaset Divanından şunu beklerdim: 
103 neü maddede sarallıat olmadığına igöre 86 
nci maddenin tatbiki icabettiğinden Hükümet 
güven oyu almıştır. Hükümete muvaffakiyet 
dileyip celsemi kapatmasını isteı*diın arkadaş
lar. (Bravo sesleri, orta sıralardan alkışlar) 
Onun için Riyaset sanki Hükümet kuruluşunu;, 
gölgeliyecek şekilde endişe etmiş, aca'ba doğru
mu değil mi düşüncesi ile 'bir de fe'tlva almak 
lüzumunu görmüş. (Gülüşmeler) Buna lüzum 
yoktu arkadaşlar. Bu Mecliste halledilebilir
di. Sözümü uzatmıyorum, ihakikaten üzün
tü duydum. Riyaset 'bu giibi ihatalara düşme
sin. Çünkü Riyasetin başında ibizden daha 
fazla siyasi tecrübesi 'olan mulhterem 'bir zat 
vardır. Böyleı İbizden yaşlı haslı, siyasi tecrü
besi fazla olan insanlar Ibu İhataya düşerse; ta-
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'biî üzülmekte .haklıyız. Bu vesile ile ibu 'mese
leyi açık ve iyice, şüplıeden arı .şekilde izah. 
eden arkadaşlarımıza teşekkür eder, Hüküme
te de •muvaffakiyetler dilerim, arkadaşlar. (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Baş
kanlık Divanı hatibin 'bahsettiği, şekilde bir 
hataya düştüğü kanaatinde değildir. 

Başkanlık Divanı bu meseleyi kendi 'bün
yesi içinde mütalâa etmiş, tereddütlü 'bulu
nan 'birkaç arkadaşının tatmin edileibilmesi için 
Riyaset Divanı karar alarak Aayasayı tanzim 
eden Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonu 
üyeleri ile Anayasa •hukukunda isim yapmış, 
Ankara'daki profesörlerin, sırf tenevvür bakı
cımdan -mütalâasını almayı lüzumlu görmüştür. 
"Riyaset Divanının bu tutumundan milletvekili 
arkadaşımızın memnun olması ieabedeceği ka
naatindeyim. Yoksa Riyaset Divanı kendi va
zifesi icabı olan neticeyi tebliğ edebilirdi. Fa
kat Ibir arkadaşımız Anayasa sizin anladığınız 
bu mânada değildir, şöyledir derse: bunu Ri
yaset Divanı Yüksek Heyetinizin ıttılaına sun
madan kendi keyfi ile veya kendi görüşüyle, 
kararı tebliğ ettiği takdirde vicdanı ânını ede, 
sizlerin, vicdanında da ukde kalırdı Riyaset 
Divanının bu kararı yerindedir, bundan sonra 
da böyle hareket edilecektir. 
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Arkadaşlar, kifayet 'takriri gelmiştir, oku-

tuylorum. («Lüzum yok» sesleri) Var, başka 
s'öz istiyen arkadaşlarımız da vardır. 

Başkanlığa 
Vaziyet anlaşılmıştır. •Müzakerelerin kifa

yetinin oya konmasını arz ederim. 
Amasya, 

M. Kemal Karan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlar, 17» güvensizlik, 1 çe
kimser, oya- karşı 225 K>yla Hükümete güven 
izhar edilmiştir. (Alkışlar) 

Rayın İnönü, konuşacak mısınız? 

BARBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Konuşa cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, verdiğiniz ıgüveıı oyu 
ile kurmuş olduğumuz Hükümet Yüksek Mec
lisin daimî murakabesi altında vazifesini ifa 
edecek ve güven oyların uza lâyık olmak için 
bütün gayretini sarf edecektir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

4 . BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— Yapılan hirleşimlerde, Kıbrıs konusun
daki aci.Mamaln.rdan sonra, gündemdeki işleri 
görüşmeye devam etmesine dair Başkanlık ka
rarı. 

iBlAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, günde
mimizde 'başka bir husus yok. Yalnız lbir nok
tayı Başkanlık Divanı Yüce Heyete arz etmek 
lüzumunu hissetmektedir. 

Evvelce ittihaz buyurduğunuz karar gere
ğince Kıbrıs meselesi devam ettiği 'müddetçe 
Meclisin her gün toplanması karar altına alın
mıştır. Dışişleri Bakanı 'veya Hükümetin yet
kili kıldığı bir arkadaş Yüce Mecliste Ibir ev
velki (birleşimde arz edilen Ihususa ilâve edile
cek hususlar varsa, huzurunuza 'gelip malûmat 
vereceklerdi". Yüce Meclis toplantı halinde 
bulunduktan, Hükümetin izahatını dinledikten 
vcy?ı. Hükuımet şayanı arz ıbir şey yok dedikten 

sonra dağılması; Meclis işlerini geciktirmekte
dir. 

Her gün toplanacağımıza göre ve elimizde
ki gündemde yüzlerce işin mavcudolmasma bi
naen ve hattâ bunların içinden 'bir kısmının 
•birinci görüşmeleri altıncı ayda yapıldığı 'hal
de ikinci görüşmelerine sıra gelmemiş husus
lar vardır. Binaenaleytı Riyaset Divanının su
nuşu şudur. 

Kıbrıs meselesi dolayısiyle Meclis, her gün 
toplanmasının aksine bir karar alıncaya ka
dar, her gün toplantı Ihalinde 'bulunan Meclisin 
gündemine devam etmesi ve evvelce ittihaz 
bııyrulan karar gereğince Çarşamba günü saat 
10.00 dan sonra slorulara ıhasredilmesi, Perşem-
ibe günü 'haklarında öncelik ve ivedilik kararı 
alıımııyan işlere hasredilmesi, diğer günler 
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gündemin öncelik ve ivedilik kararı alman 
İşlerin takibine ve tetkikma devam edilmesi 
ftınsusunu 'oyunuza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Kalbul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

6 Ocak 1964 Pazartesi günü saat 15.00 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,22 

>v« r̂< 
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Malatya Milletvekili İsmet İnönü tarafından kurulan Bakanlar Kuruluna verilen oyların sonucu 

(Güven oyu verilmiştir.) 

Uye sayın : 450 
Oy verenler : 401 

Güven oyu verenler : 225 
Güvensizlik oyu verenler : 175 

Çekinserler 1 
Oya katümıyanlar : 40 

Açık üyelikler : 9 

(Güven oyu verenler) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karanı üftü oğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
HaMk Nur Baki 
Asım Yılmaz' 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Fenni İslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga. 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şoho£lu 

DİYARBAEnt 
Adnan Aral 
Şehmus Arslaıı 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güidoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vefiık Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şeııyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Gelâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Mecra ©ddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
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Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kınca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi ö zarar 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebi* Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali' özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
tbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
îhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdussamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

(Güvensizlik 

AFYON KARAHİSAR 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

MUĞLA 
Hilımi Baydur 
Cevdet Oskay 

1 Turan Şahin 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıf 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

oyu verenler) 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
FTiiseyin Ataman 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rızâ Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uznner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bu la naip 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestil-i 

İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nnrı Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
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ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Gihat BUgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Aıkay 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
lîhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

M. Meclisi B : 25 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettih Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettiıı Erkmen 
ibrahim Etem KılıçoğUu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bdllgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhidddn Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin* Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 

4 . 1 .1964 0 : 1 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasî Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay, 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
AbdülhaJim Araş 
Hüisamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özrneıı 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hıirrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlti 
Ali Hüdayioğlu 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİÖDR 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan-
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramk 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
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TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

ADANA 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA A H A A l v A 

Osman Bölükbaşı 

ANTALYA 
Nazmi Kerfrnoğlu 

ARTVİN 
"Nfiliflt Atsk 

BOLU 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri En» garı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

[Çekinser] 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

[Oya katıbntyanlar] 
Ekrem Paksoy 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
1 i s\ h m ı TT\Op;l pr 
1VCİJİ.1Iİ11 J.. l x l v C 7 ± Ç ' l 

Şaban Keskin 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 

Mithat San 
Süleyman ünlü 

HATAY 
Abdullah Çilli 

[Açık ü 

Aydın 1 

Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Naci öfctem 
Abdnrraıhman Yazgan 

KONYA 
Selçuk Aytan' 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

yetikler] 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğla 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 
Yusuıf Ziya Yücebilgin 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÎRMtBEŞİNCt (BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1964 Cumartesi 

Saat : 11,00 
I 

A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili İsmet înönü tara
fından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince güven 
oylaması 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A • HAKLARINDA İVEDİLtK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




