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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

l/umburiyetçi Köylü Millet Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Aılıınıet Oğuz'un, 
Khlbnis 'politikası ısebebiyle Hükümtet hakkında 
gensoru açı İmasına dair verdiği önergenin ıguin-
dome alınıp alınımjıyacağıınm anlaşılması için ya
pılan görüşmelerden ısonraki 'jşari oylamada, 
(169) a (karşı (198) oyla öncrgejıin .reddolundu-
ğu anlaşıldı. 

10 Eylül 1964 Perşembe günâ saat 15 t e top-

Olağanüsıtü toplantıyı gereikiiren ikonuaıun 
görüşülmesi sona «erdiğinden, ev 

lanılmak üzere (Saat 16,15 !te) birleşime son ve-
i'ildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvefcili Malatya 

Ferruh Bozheyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

velee alman ka
rar .gereğince Meclisin tatile deyaıın edeceğinin 
bildiniiıııelsıi «ırasında, Anayasa vp usul (balkıım'iıı-
dau yapılan itirazlar 'üzerin'e, ilki aleyhte ve bir 
lohte konuşmak istiiyen milletvekillerine söz ve
rildi. Tatilden önceki gündemde bulunan mad
delerin görüşülmesine davam edilmesine dair 
verilen önergeler kaibul olıuıın 

Sözlü sorular 

adığından, 

1 Kasını. 1964 pazar günü saat 15 te topla
nı İmak üz'ere (saat 15,40 ta) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Malatya 

Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

SORULAR 

.1. — Sivas Milletvekili Tahini Türkay'm, 
Doğu Menzil Kumandalın General Faruk Güven-
tüıfe hakkında, 4 Mart .1964 tarihli Milliyet ga-
«eıt'asande yayınlanan ya?a]|sındaı|ı dolayı, ıbir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair ıjiözlü soru öner
gesi, Millî Savunma Balkanlı ğını|ı gönderilmitir. 
(6/915) 

2. — Sivas Milletvekili Günler Sarısözen'in, 
Sivas Valisi Mehmet Varinli'nityı başka (bir ye
re nakledilmesi sebebin'e dair sözlü soru öner-
gesi, İçişleri Bakanlığına j 'gönderilmiştir. 
(-6/916) j 

3. — Rize .'Milletveikili Arif 'Hikmet Gümer'-
in, Rize'nin İkizd'erc, Oamlııhemşin ve Kaptan-
paşa (bölgelerinin kalkınması iç|n, 1964 ve ımü-
tealkıp yıllarda, neler yap'ilımasıjnm düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. -(6/917) 

4. — Rize Milletvekili Arif Hükmet Güner'-
in, Çay işlerinin müstakil Ibir teşkilât tarafımdan 
yürütülmesi- hususundaki çalışmaların, bugüne 

ikadaır ibitirihııenıcsi sebebine dair ısözlü soru 
önergesi, Tanım ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/918) 

5. — Trabzon Milletvekili 'Zeki Yağmurde-
reli'nin, Basın - İlân Kuramuınun 24 «ayılı Gte-
nöl Kurul kararınım S nci ınıadddsindelki dizgi 
ımalkinası kullanma mecburiyetinin Aınayasa-
mızm 2-3 noü maddesine aykırı olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Maliye ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/919) 

6. — Aydın Millet vekili Reşat özarda'nın, 
Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından kal-
dıırılıınalsı sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/920) 

7. —• 'Girosaın Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, (halen kaç il, ihje ve kasabalımızda Hü
kümet tabipliğinin münhal bulunduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ..gönderilmiştir. ('6/921) 

•8. — 'Giresun Milletveikili Nizaıınettin Erk-
ımenıin, 'Giresun ili Derteli ilçesini Yavuz Kemal 
bucağına bağlıyacak olan yolun inşa ve ikmafli-
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nin bir plâna bağlı olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlılk (Bakanlığıma gönde
rilmiştir. (6/922) 

9. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ııı, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza maJılkomele-
rind'e karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya laızalıtılımasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Adalet ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/923) 

10. — Kocaeli Milletvekili Haklan Krsayol'-
un, malî, iktisadi veya teknilk kayıtlar yüzün-
den gaztete kapaltılmış olup olmadığına dair 
ısözlü soru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/924) 

11. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tertip ve tanzimi için demiryo
lunun yerinin değiştirilmesi hususunda ne dü
şüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderil -
mistir. (6/925) 

12. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla «satılma
sına soya yağı ithalinin sebepolup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Ticaret Balkanlı gına 
gönderilmiştir. (6/926) 

13. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/927) 

14. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın, Tefbei'-
rut ve Davuteli 'köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden 'kararnamenin uygulanma
ması sebebine dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/928) 

15. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or

man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünüLue-
diğine dair sözlü soru önergesi, Tarım ve Ba
yındırlık Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/929) 

16. — Gümüşhane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/930) 

Yazılı sorular 

1. — Kırşehir Milletvekili Memdulı Erde-
mir'in, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapıl
ması 5 yıllık plâna alınmış bulunan, Sürgü Ba
rajı inşaatının ne zaman bitirileceğine dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/547) 

2. — Kırşehir Milletvekili Meanduh Erde-
mir'in, Akçadağ'da inşası kararlaştırılan bölge 
okulu yapımına ne zaman başlanacağına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/548) 

3. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Traktör ehliyeti almak istiyenlerden ne gibi va
sıflar arandığına dair yazılı soru önergesi, îç-
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/549) 

4. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
kaymakamlıkların bir yerden bir yere naklinde, 
Bakanlıkça, evvelden tanzim edilmiş, bir ana 
prensip (bulunup bulunmadığına dair yazılı so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/550) 

5. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Salihli Valeks Fabrikasına, Mayıs 1964 tarihin
den bu yana, kaç memur ve işçinin alındığına 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/551) 

6. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin, Akdeniz sahil yolunun, Manavgat 
hudutları dâhilinde kalan kısmının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/552') 



KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
Nurettin Akyurt (Malatya) Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, lütfen 
anahtarları çevirerek beyaz düğmeye basın. 

(Otomatik oylama sistemi İle yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır gündeme geçiyoruz. 

4. —• BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . — Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu
nun görüşülmesi sona erdiğinden evvelce alınan 
karar gereğince Meclisin tatile devam edeceğinin 
bilgiye sunulması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; yüksek 
malûmunuz olduğu üzere Adalet Partisi Baş-
kanvekili İsparta Milletvekili ©adettin Bilgiç 
ve 124 arkadaşımızın Meclisin olağanüstü top
lantıya çağrılması istemine dair önergelerin
de, mevzuubahsedilen konu, Meclismizce görü
şülmüş ve bu husustaki müzakereler sona er
miştir. Binaenaleyh Yüce Heyetinizin evvelce 
almış olduğu karar gereğince Meclisimizi 1 Ka
sım Pazar günü saat 15 te... 

Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Anayasanın 83 ncü maddesinin hükmü gere
ğince söz istiyorum. («Ne hakkında söz sti-
yor?» sesleri) Usul hakkında. 

BAŞKAN — Tebliğ edilen kısmın usulü 
hakkında. 

Meclisin olağanüstü toplantısından sonra 
o konuda müzakereler bittiği için evvelce 
alınmış olan karar gereğince tatile girme hu
susunu tebliğ ediyordum; arkadaşım bu tebliğ 
usule aykırıdır, dedi. 

İçtüzüğün usule taallûk eden maddesi mu-
cbince bir aleyhte, bir lehte olmak üzere iki ar
kadaşa söz vereceğim. Neticede Yüce Heyetini

zin kararı ile mesele halledilecektir. Buyurun 
efendim. : 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, bugünkü gündemin 
tetkikinden biraz evvel de Sayın Riyaset ma
kamından tebliğ edildiği üzere fevkalâde top
lantı gündemi sona ermiş bulunduğundan evvel
ce alınmış karar gereğince Meclisin tatile gire
ceği Yüksek Riyasetçe teklif edimiştir. Ka
naatimizce bu yol Anayasanın 83 ncü madde
sine aykırı bulunmaktadır. Bu bakımdan gru-
pumuz adına, Millet Partisi Meelis Grupu adıma 
görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malûm ol
duğu üzere Anayasamızın 83 ncü maddesi son 
olarak tadile uğramıştır. O halde bundan ev
vel yapılan fevkalâde toplantılarda yapılmış 
olan muameleyi bir teamül olarak, bir örf 
olarak ele almaya ve onun gibi hareket etmeye 
imkân yoktur. Çünkü Anayasamızın bu mad
desi tadil edilmiştir, değiştirilmiştir, yeni hü
kümler konulmuştur. O halde bundan evvelki 
tatbikatı ele alamıyaoağımıza göre ne şekilde 
hareket etmemiz lâzımgeldiğini bu maddenin 
metnine, ruhuma, icabederse gerekçesine bak
mak suretiyle hattı hareketimizi tâyin etmek 
mecburiyetindeyiz. -

Muhterem arkadaşlar; bu maddenin değişti
rilmesi için öne sürülen gerekçe ve o zaman 
Mecliste yapılan müzakereler zabıtlar tetkik 
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M. Meclisi B : 12 
edildiği zaman buna dair bir sarahat gözük
memektedir. Sadece Meclisin çift Meclis olması 
hasebiyle bu maddenin çift Meclis esasına göre 
tadil edildiği yazılıdır. Başkaca bir sarahat 
yoktur. O halde gerekçeden bir şey çıkarmak 
imkânı bulunmadığına göre, maddenin metnini 
tetkik etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin ko
numuzla ilgili olan kısmı şu şekildedir. 

«Ara verme veya tatil sırasında toplantıya 
çağırılan Meclisler, önce, bu toplantıyı gerek
tiren konu üzerinde görüşme yaparlar.» 

Metinde bir «önce» tabiri yer almaktadır. 
Yani; Meclis tatilde iken bir toplantıya çağırı-
lırsa müzakerelerini şu sıraya göre yapacaktır. 
Toplantıyı gerektiren mevzu önce görüşülecek
tir. O halde bir önceki görüşmeden sonra yapı
lacak görüşmeler de vardır mânası zaruri ola
rak ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin bu madde 
ile toplanmasında da bu maddede fevkalâde tâ
biri bulunmamaktadır. Kanun, Meclisin top
landıktan sonra toplantıyı gerektiren konu 
görüşüldükten sonra tekrar otomatikman tatile 
gireceğini emretmiş olsaydı bu toplantıya ka
nunda, Anayasanın bu maddesinde fevkalâde 
toplantı ismini do vermesi gerekirdi. Bu ismi 
de vaz'etmiş bulunduğuna göre Meclis toplan
mıştır. Anayasanın bu maddesi hükmüne göre 
önce toplantıyı gerektiren konu üzerinde müza
kereler yapılmıştır. Artık sıra, öncelik sırası 
alan husus, bitirildikten sonra ondan sonra ya
pılması lâzımgelen müzakerelere sıra gelmiştir. 
Bu da Meclisin normal gündemde olan husus
lardır. O halde kanaatimizce Yüksek Meclis oto
matikman tatile giremez. Yapılan toplantı ile 
Meclis bugün toplantı halinde olduğuna göre 
grupumuzun kanaatine göre Meclisin tatili oto
matikman ortadan kalkmıştır, Meclis faal duru
ma gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanaatimizi tak
viye eden bir husus yine Anayasanın 83 ncü 
maddesinde yer almış bulunmaktadır. 83 ncü 
maddenin bir fıkrasında aynen şöyle denmek
tedir: «Meclislerden Ibiri toplantıya çağırılm-
ca, diğeri kendiliğinden toplanır.» 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malûm ol
duğu üzere, bugünkü toplantımız muayyen sa
yıda milletvekilin talebi üzerine yapılmış aynı 

10 . 9 .1964 O : 1 
komi Senatoda da yine muayyen sayıda sena
törün talebi üzerine bir toplantı mevzuu yapıl
mıştır. Bilfarz bu toplantı veya bundan sonra 
yapılacak her hangi bir toplantıda Meclislerden 
her hangi birisi toplantıya çağırılmış olsa; di
ğerinin toplantı talebi olmadığı halde ikinci 
Meclis otomatikman toplanacaktır. İkinci Mec
lis otomatikman toplandığına göre onlar için
de bir toplantı mevzuubahsolmadığına göre; o 
Meclis ne yapacaktır? Eğer otomatikman tatile 
tekrar gireceğini kabul edersek ve fevkalâde top
lantıyı gerektiren konulardan başka hususların, 
konuşulmıyacağını kabul ettiğimiz takdirde ikin
ci Meclis hiçbir muamele yapmadan diğer Mec
lisin mesaisi müddetince boş oturmak mecburi
yeti ile karşı karşıya gelecektir. Böyle bir neti
ceyi kabul etmemize imkâu yoktur. Vâzıı kanun 
Meclisin her hangi bir sebeple toplanması halin
de artık tatile son vereceiğni kabul .etmiş, di
ğer Meclisin de toplanarak işine devam etmesi
ne imkân vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu görüş bâzı itiraz
larla karşı karşıya gelmektedir. Bu itirazlardan 
birisi şudur: Âmme Hukunun umumi prensi
bi itibariyle Yüksek Meclisin vermiş olduğu ta
til kararını muayyen sayıdaki milletvekilinin 
kaldırmasına imkân yoktur. Anayasa muayyen 
sayıdaki milletvekilinin Meclisi toplantıya, bir ko
nu hususunda çağırmasını salahiyetli kılmış, bu 
konu bittikten sonra tatile girmesini kabul et
miştir. Aksini kabul etmek Yüksek Meclisin ver
miş olduğu kararı muayyen bir azınlığın kaldı
rılacağını kabul etmek mânâsına gelir, diye iti
raz edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Âmme Huku
kunun bir umumi prensibi hiçbir suretle göz
den uzak tutulmuş değildir. Anayasanın Ibura-
da milletvekillerine vermiş olduğu salâhiyet; top
lantının yapılmasını temine matuftur. Yüksek 
Meclisi toplantıya girdiği andan itibaren oto
matikman tatil sona ermiş, Meclis faaliyete baş
lamıştır. Ancak Meclis bu konuyu görüştükten 
sonra tekraren tatile girme kararını verme yetki
sini haizdir. Gerek Reisicumhur tarafından Meclis 
toplantıya çağırılsın, gerek Meclis Reisi tarafın
dan çağırılsm, gerekse muayyen sayıda millet
vekilleri tarafından toplantıya çağırılsın, bu 
toplantının devamı içerisinde Meclis yeniden ta
tile girmeyi arzu ederse; bu görüşmeler savunu-
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M. Meclisi B : 13J 
lur, takrirler verilir Yüksek Meclis yeniden tati
le girme kararını verebilir. O halde Meclisin 
kararı hiçbir surette elinden alınmış değildir. 
Meclis, gündemine kendi iradesi ile sahiptir. Ak
si iddialar vâridolanıaz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 83 ncü 
maddesinde yer alan gerek Meclislerin birlikte 
toplanmasını gerektiren hüküm, gerekse müza
kere usulünde (önce) tabiri ile göstermiş oldu
ğu işaret kanaatimizi tam ve mütekâmil olarak 
teyidetmcktedii'. 

Bu hususu arz ettikten sonra Yüksek Heye
tinizce kanaatimize uyularak tekrar tatile dö-
nülemiyeceği, ancak Meclisçe verilecek bir ka
rar ile tatile dönmek imkânının mümkün oldu
ğu kabul edildiği takdirde tatil yapılması yo
lunda her hangi bir talep veya önerge verildi
ği takdirde grupumuz o önerge hakkındaki gö
rüşlerini de arz etmek üzere ayrıca söz alacak
tır. 

Bugün Hükümetin ve Sayın Başbakanın 
ağzı ile Türkiye'nin kapılarında çok yakın harb 
tehlikesi mevcudolduğu belirtildiğine göre ta
tile girilmemesi yolundaki kanaatlerimizi de ge
rekçesi ile birlikte o zaman arz edeceğiz. Hür
metlerimizle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bildiği
niz gibi, Riyasetin İçtüzüğü tatbikte tuttuğu 
hattı hareketi doğru Ibulmıyan arkadaşlar, usu
lümüzün 89 ncu maddesi mucibince bir usul me
selesi olarak iki lehte, iki aleyhte görüştükten 
sonra Yüce Heyetin kararı ile mesele hallonu-
nur. Ancak Riyasetin ve Riyasetin tebliğine mes
net teşkil eden Başkanlık Divanı ile, grup Baş-
kanlariyle yapılmış olan istişarenin neticesini 
müsaade buyurursanız evvelâ ben arz edeyim. 
Çünlkü tam oya sunulacağı zaman arz edersem 
doğru olmak. Ondan sonra, söz kaydettirmiş olan 
arkadaşlarıma da söz vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleyi Başkan
lık, böyle bir meselenin önümüze geleceğini ev
velden düşünerek, Anayasamızın, eski Anaya
sa hükmünü aynen almakla beraber iki madde
yi bir maddede toplamış olmasına göre yeni 
Anayasamızın mucip sebeplerine ait zabıtlarıda 
tetkik etmiş ve Millet Meclisinin beş grup Baş
kanı ile beraber, Başkan ve Meclis Riyaset Di
vanı üyeleri bu meseleyi enine boyuna tetkik et
miş ve bu tetkikat neticesinde vfusıl olunmuş hu
sus şudur: 
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Tam ibir ittifak hâsıl olamamıştır. Akdoğan 

arkadaşımız bu toplantıda hazır bulunmuş ve 
şimdi huzurunuzda beyan ettikleri görüşünü 
orada da savunmuştur. Bu toplantıda ekseriye
tin vâsıl olduğu karar şudur: 

Yüce Meclis tatil kararı almış ve bu tatilini 
1 Kasım Pazar gününe kadar tesbit etmiştir. Bu 
arada Anayasamızın 83 ncü maddesine göre beş
te bir üyeden fazla üye adedinde arkadaşlarımız 
ki, demincek arz ettim, Sadettin Bilgiç ve arka
daşlarıdır, 124 arkadaşımız Kıbrıs hâdiselerinin 
inkişafı ve Hükümetin yönelttiği politika hakkın
da Sayın milletvekillerinin aydınlatılması ve ge
rekirse Meclisin bu husustaki görüşünü tesbit et
mek için Meclisi toplantıya çağırınız diye Başkan
lığa müracaat etmiştir. Başkanlık bu müracaatı 
usulü dairesinde yapılmış olduğu için nazara al
mış ve Yüce Heyetinizi içtimaa davet etmiştir. 
Buraya kadarki muamelede hiç kimsenin bir gö
rüş ayrılığı yoktur. 

Bu toplantının mahiyeti nedir? Gerek eski 
Anayasamızda, gerek yeni Anayasamızda olağa
nüstü toplantı diye metnin içinde veya madde
nin matlabında bir hüküm yoktur. Fakat toplan
tının mahiyetinin olağanüstü olduğu tabiîdir. 
Şimdi Başkanvekilleriyle birlikte Riyaset Diva-
nmdaki toplanan arkadaşlar, âmme hukukunun 
esas prensiplerinden biri olan kararı ittihat eden 
merci, ancak bu karar üzerinde değişiklik yapar, 
yeter ki; kanunda sarih bir hükümle bu hak baş
ka bir mercie verilmiş olmasın. Âmme hukuku
nun esas j>rensibi budur. Tatil kararını kim al
mıştır? Yüce Meclis... Tatil kararını kim kaldırır? 
Yüce Meclis... istisnası nedir? Anayasanın 83 ncü 
maddesini şimdi okuyacağım. 

Meclis Başkanlarına ve Meclisteki âza adedi
nin beşte birini bulan üyenin müracaati üzerine, 
yine dolayısiyle Meclis Başkanları ve yahut Dev
let Başkanı doğrudan doğruya, ve yahut Hükü
metin talebi üzerine Devlet Başkanı, dolayısiy
le Meclisleri toplantıya çağırabilir. Bir Meclis 
toplantıya çağrıldığı zaman diğeri de toplanmaya 
mecburdur. Bizim Anayasamızın hükmü budur. 

Şimdi, bu hükümde, bu toplantının evvelce 
ittihaz edilmiş olan kararı tümü ile kaldırılaca
ğına dair sarih bir hüküm yoktur. Ve bilâkis 
kendilerinin istinadettiği konu üzerinde önce gö
rüşülür, hükmünü de biz şöyle anlamaktayız; ko
nu ile ilgili ve yahut Meclisin arzu edeceği, ka-
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rar olarak arzu edeceği bir meseleyi, toplanmış 
olan Meclis karar altına alabilir. Anayasanın 
yazışının ve (önce bu konu görüşülür) hükmünün 
mânası budur. Bundan Meclisin kararım, o Mec
lisi terkîbeden üyelerden beşte birinin kendiliğin
den kaldıracağı gibi bir mânayı istihraca imkân 
olmadığı gibi, Meclisin kararını reislerin de bü
tün, bütün reddedebilmc yetkisi olduğunu kabul 
etmek lâzım gelir ki; bizim hukuk anlayışımız, 
Meclis kararlarına riayet görüşümüz Akdoğan ar
kadaşımızın ileri sürdüğü bu hususu kabule im
kân vermemektedir. Binaenaleyh, biz diyoruz ki, 
Meclis toplanmıştır. Şimdi Yüce Heyetinizin ek
seriyeti Meclisin artık tatilden çıkıp normal me
saisine devamını arzu ediyorsa, bu yolda her han
gi bir arkadaşımız takrir verdiği takdirde bunu 
Meclis Başkanı reye sunmaya mecburdur. Ye Yü
ce Meclisin ittihaz edeceği karara göre hareket 
edilecektir. Arkadaşlarım diyor ki, «Böyle bir 
müraeaate lüzum yoktur. Meclis madem ki, bir 
kere toplanmıştır, artık toplantıya devam zaruri
dir.» Biz bu kanaatte değiliz. Günkü 1/5 üyenin 
veya Meclis Reisinin kararı ile Yüce Meclisin ka
rarının rcflcdilmesi hükmünü, kanunda sarih 
bir madde olduğu için biz kabul edemiyoruz. Ara
mızdaki görüş farkı budur. Bu akademik görüşü, 
söz alan arkadaşlara da söz vererek, Yüce Heye
tiniz tenevvür ettikten sonra oyla hallederiz. Me
sele üzerinde ben şahsan Başkanlık olarak Mecli
sin devamı faaliyetini arkadaşların çoğu kabul 
ediyorsa bu hususta bir önerge verirle)'. Akdoğan 
arkadaşımızın dediği gibi oya sunulur, kabul edil
diği takdirde Meclis çalışmasına devam eder. Ye
niden tatile girmek için bir karar almaya lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. Esas kararı alan mer
ciler dışında makamlara ve yahut şahıslara veri
len yetkiler, ancak o yetki hududu içinde ittihaz 
edilmiş olan kararlara takyidedeıier. Bu takyit 
yapılmış ve Meclis toplanmıştır, önergede mev-
zuubahsolan husus halledilmiştir. Artık eski ka
rarın otomatikman yerine getirilmesi lâzım gelir. 
Bizim Başkanlık Divanının ve grup başkanları 
ile, toplandığımız bu toplantıda bulunan arkadaş
ların ekseriyetinin görüşü bu merkezdedir. Bu, 
ekseriyetin görüşü kanaatindeyiz. Bu yolda mua
mele yapmak durumundayız. Şimdi bu izahattan 
sonra söz istemiş olan arkadaşlara söz verece
ğim. 

Sayın Kırca lehte mi, aleyhte mi? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Aleyhte. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, çok Sayın Başkanımızın ağzından, 
Başkanlık Divanının Yüce Heyetinize sunulan 
kararının mesnedini dinlediniz. Bu mesnet âmme 
'hukukunda, alınmış olan bir kararın, aksine bir 
hüküm bulunmadıkça, ancak o merci tarafından 
değiştirileceği kaziyesine dayanmaktadır. Bu ka
ziyenin burada kabilitelif olup olmadığı hususu
nu inceliyeceğiz. Ancak bu meseleyi şimdilik bir 
tarafa bırakarak, Anayasanın 83 ncü maddesinin 
ifade etmek istediği şey nedir, onu görmeye ça
lışalım. 

Anayasanın 8.3 ncü maddesi, yanılmıyorsam, 
çift Meclisi bütün sistemlerde yer alan bir kai
deyi tekrarlamaktan başka bir şey yapmamakta
dır. Bu kaide de şudur arkadaşlar : iki Meclis 
bir arada toplanırlar, yani ayrı ayrı fakat aynı 
zamanda toplantı halinde bulunurlar. Tatile gi
rebilmeleri, ancak her ikisinin ayrı ayrı alacağı 
kararla mümkün olur. Bu tatil aynı gün başlar, 
aynı gün biter. Ara verme müessesesi tamamen 
ayrı bir müessesedir. Tatilin dışında addedilir ve 
ancak Meclisler kendi başlarına kısa süreler için 
ara verme kararı alabilirler. Nitekim Anayasanın 
83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının son cümle
sinde «Meclisler aynı zamanda tatile girerler» 
dedikten sonra, 4 ncü fıkrasında da «Meclisler
den biri toplantıya çağrılınca diğeri kandiliğin-
den toplanır» demektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek ki esas 
olan şey, çift Mecliste her sistemde olduğu gibi, 
Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin aynı 
zamanda tatile girmeleri, aynı zamanda tatilden 
dönmeleri ve birbirlerinin rızası olmaksızın ta
tile girmemeleridir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, işte burada Sa
yın Başkanımızın bahis buyurdukları âmme hu
kukunda bir kararı ittihaz eden merci ancak o 
kararı değiştirebilir, aksine bir hüküm yok ise 
kaziyesinin burada 'bariz bir istisnasını görüyo
ruz. öylesine bir istisna ile karşı karşıyayız ki, 
bizzat kendileri Millet Meclisini toplantıya ça
ğırdıkları anda Cumhuriyet Senatosu da kendi
liğinden toplanır. Öylesine bir istisna ile karşı 
karşıyayız ki Millet Meclisinin beşte bir üyeleri 
bu Meclisin toplantıya çağrılmasını isteseler oto
matikman bu karar Cumhuriyet Senatosuna sâri 
olur. Bunun gibi Cumhuriyet Senatosunun beş
te bir üyeleri kendi Meclislerini toplantıya ça-
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ğırmak istedikleri anda, biz de buraya beşte bir 
Senatörün iradesine ittibaan gelmeye mecburuz. 
Bu da Anayasanın bir hükmüdür. Bir Meclis ne 
zaman tatildedir? Bunun tarifini bulmak için 
'hukuk kitaplarını karıştırmaya lüzum yoktur; 
çalışmadığı zaman tatildedir. Binaenaleyh, bir 
Meclis toplandığı zaman bu tatil sona ermiş de
mektir. Çalışan bir Meclisin tatilde bulunduğu, 
kabul edilebilecek bir husus olamaz. Şimdi aca
ba tatil kararı alınmış idi. Bu tatil kararı yapa
cağımız iş sona erince otomatikman tekrar yürür
lüğe girer gibi bir düşünceye sahibolmaya im
kân var mıdır? Evvelemirde şu sebepten dolayı 
imkân yoktur : Biz bugün ne karan vereceğiz 
Başkanlık Divanının kararma göre? Tatil ka
rarı... Ve tatile gireceğiz. Meclisler aynı zaman
da tatile girer dediğine göre Anayasa, Cumhuri
yet Senatosunda şu anda ne zaman biteceği belli 
olmıyan bir genel görüşme devam etmektedir. 
Şu halde yeniden çalışmalarımızı tatile girmek 
üzere inkitaa uğratırken, nasıl olur da Cumhu
riyet Senatosunun aynı gün tatile girmesini bek
lemeksizin biz tatile girebiliriz? Bunu Anayasa
nın sarih hükmü ile bağdaştırmaya imkân ola
maz. Kaldı ki, arkadaşlarım, bendeniz Başkanlık 
Divanının Anayasanın 83 ncü maddesinin son 
fıkrasındaki hükmün tefsir tarzında kendileriyle 
katiyen mutabakat halinde değilim. Bu son fık
rada aynen şöyle denmektedir : 

«Ara verme veya tatil sırasında toplantıya 
çağrılan Meclisler, önce, bu toplantıyı gerektiren 
'konu üzerinde görüşme yaparlar.» 

Sonra ne yaparlar?.. Demek ki, sonra da ya
pabilecekleri bir şeyler vardır. Nedir bunlar? 
Meclisin normal gündemidir. 

Muhterem arkadaşlarım; millet adına hakkı 
hükümranı icra eden Meclislerin bu hakkı 
hükümranilerini kullanabilmesi için ayrıca, biz 
sonra da şunları görüşeceğiz diye bir karar al
maya ihtiyaçları yoktur. Böyle bir şey düşünüle- ; 

mez. Meclisin Anayasanın 64 ncü maddesinde 
tadadedilen bütün yetkileri, bu Anayasada yer 
alan bütün yetkileri, olağanüstü toplantı başlar 
başlamaz yürümeye devam eder. Bunları yürüt
mek için ayrıca bir karar ittihazına hiçbir su- . 
retle lüzum yoktur. Çünkü, bu yetkileri esasen 
priyori Anayasa Meclise vermiştir. 

Böyle bir karaır itıtiıhıaızıtna o kadar lüzum 
yoktur 'kî, <eğer her iki Mecliste loHağamüıstü (top- , 
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lamtıyaı gerektireni ıkıonu görüşüldükteın ıson.ra 
yeniden .tatil© girmıeyiı isitiyoriaraa eıski tatil1 

ikaran otomıaltikman /mıeridir diye üzerinde çok 
çok münakaşa edilebilecek bir karar almak yerine 
çok daha .başat .bin prosedüre .başvurarak aynı 
aıyra tatil (kararana alırlar ve Cumlhuriyet S'ema-
tosumda geınelı ,gör,ü§ım'e bitimce a y n ayrı tatil 
'karanı .aJl'ınır. naniği ıgünıe kadar tatile ıgirilıe-
•eıeği tesıbif) .edilerek taltife girilir. Herkesini 
üzerimde mıutıaıbiik kalıacıağıı ,buı yolla haşvuınmıaık 
yerime atamış olan 'karar oıtomıaıtikman inen
idir ve Almayasamım 83 'ncü maddesinin son fıık-
ıraısii ,gereğinıCıo ömee bunlar ıgörüşülür, sonra 
Meclisin nıoıramaıl yetkilerini kullammıamıası 'dalhii 
ayrıca kanar latomasıınıa vabestedir, demıeık doğ-
nıı bir şey de değildir. Şu molktıadam da doğru 
bir şey değildir .arfkıadaışllarıım,. Ayını tefısirm Se-
ınatoıda yapıldığımı! farz ediniz. Şimdi biz bu
rada 'bir .karar versek, faraza desek iki ? ısade-
ce sıö'zlü 'Sioruılian görüşeıoeğiz 've kaımuınılıan gö-
rüışmiiıyeceğiz. Buma ha'kkımntz var madır? Ka-
munlıarı biz yalnıız .'kendimiz teıkemmül 'ettirebi
liyor muyuz1? İki Meclisin ayn tayım kuıllania-
'hüteceği yetkiler bahis mıevzu/u ilken ibiz bura
da sıadeoe ısöızılü! soruları görüşeceğiz ıbundam 
ısonna, ıkıamuınlam görüşmiyeıceğiz, denmeye ve 
böylelikle Cumhuriyet Seınatosuımuı talkyide haık-
'kımıız var mıdır? Anıayaısamııım 83 mcü muaddeısi-
mim ruhu, 'her ilki Meclisim birbirlerini talkyi-
detoeksizim Amıayasıamaırii kendilerinle verdiği 
yetkilerini bir arada kuıllamiaıbilım<eleri «esasmıa, 
bununu mıüeyyideısinıi teşkili eıtıme'k üzere getiril-
ımişıtir- ıBimaıemaılieyh, bizim Turhan Bilgim ar-« 
kadaşmmıızlia verdiğimiz ibir ıtaıkırir varıdır. iSaım-
yoraım Akdoğan 'arkıadaşıimazım /görüşüme de 
uygundur. 

Takririmiz şudur : «Amayaısamıım 83 ınıcü ımıad-
desimim som fılkraısı uyarımca Millet Meclisi, 
Cumhuriyeti SemıatıoisunıCa laymıı 'günde tatille ,gir-
•mıek üzere 'ayrı ayın ikarar verilinıoeyıe kadar 
içtüzüğün 80 mc1} maddesi ıgereğimcıe Meclisini 
ımıeıveut .gündemi ile topilaınitıııya devam eıtmıeısiimil 
arz ve 'teiklif öde-riiz.» 

•Seınıaitoda ;geıme'î görüşmenin/ mc zaımian bite
ceği tebellür ©der, bu tebellür ettiği zıaımian 
biz bu .kararı verimiz. Kaldı ki bir IhuısuısfUı Yüce 
Heyetinize aırtz etırmelk isterim. Biır Meıcliıs top
lantı fırsatımı ıbuilimıuş, buraya ıgelmiş. Muay
yen bir (konuyu (görüşmüş, anıt bitirmiş. Sem<a-
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fco vazifesinle devam ettiği için toplanmaya 
mecbur. 

Muhtereın arkadiaşlarcıın, mül'eıtvetkili olanak 
şurada (bulunmak meebuıriyetinde olduğumuz, 
eğer /tatili kanarım ilernde vereceksek kıs>a bir 
süne için dahi olsa .burada birtakım, faydalı 
şeylerle uğraşımia'k millet neadinde 'bu Meclisin 
ancak ditibarıınıı yükseltir 'arkadaşlar. Hürmet-
lerimTe. 

KADRİ ÖZEK (Izmıir) — Blen de söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğimi. 
Muhterem. arkadaşlar, yine Yüce Heyeti 

tenvir mülâhazasiyle 'bir noktayı tavzih etmeık 
istiyorum, Bendeniz evvelki mâruzâtımda te
ferruata girmedim. Coşkun Kırca arkadaşımız 
ve -bütün sizler 'hatırlarsınız ki, yefni Anayasa
mızda iki Meclisin .beraber çalışmaları, (bera
ber tatile girmeleri esası .sarih !bir hükme da
yanmaktadır. Bunun dışımda 'bir hareket şim
diye kadar vâki olmadığı gibi' şimdi teklif 'et
miş olduğum hususta da vâki olacak değildir. 
Başkanımız .bunu düşünmüş,, dün Senato B a 
kanı da dâhil, Millet Meclisi ve Senato Grup 
ıbaşlkanlarıını toplamış, kendileri ile beraber, 
Senatodaki .geıne'l görüşmenin ne zıaman bitme 
nihtimıaıli üzeninde istişare 'etmiş ve Senato Grup 
(başkanlarımın ve Başkanının: beyanı ile Sena
tonun temayülünün de bizim .görüşümüz mer
kezinde 'olduğu anlaşıldılktan sonradır ki, .bu
gün huzurunuzla 'bu teMıifle çıkmıştır, Yoıksıa 
biz bu istişareyi yapmadan dünkü celsede gen
soru önengesinin gündeme alınmaması üzenine 
tatile iğindik diyebilirdik, Bunu deseydik bel
ki Coşkun Kurca arlfeadaşıım .o zaman haklı ola-
ıbiMrdi. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Senato da 
yanılabilir. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. ıSomr.a, bü
tün arkadaşlar Ibilir iki, Coşkun Krroa arkada
şımın 'dediği ihususun fiilen tatbik edilmesine 
imkân yok'tur. Nite'kim üç «eneılijk Meclis faa
liyetinde de bu yolda ibir harekete imlk'ân (gö
rülememiştir. Biz, iki Riyaset Divanı Mecllisle-
rin Grup Başkanlariyle o MeclMerin temayü
lünü, arzusunu öğrendikten sonra, iki Meclis 
»kendi toplantı celsesinde tatil kararını alır. 
Bu karar ıbazan «bizim normal toplantı günümıüz 
olan Cuma gününde bizde alammış ve mutaba
kat hâsıl1 jOilduğu için ondan bir gün. evvel top-
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ılantı günü olan Senatonun, Perşembe günü 
toplantusunda alınamştıjr. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ama ayna 
ıgünde taıtile girmişlerdir. 

BAŞKAN — Evet, aynı gün tatile girmiş 
olacağımız tabiîdir. Bu tabiî şeyler üzerinde 
.burada zıatıâlilenini, Heyeti Gelileniızi yormaya 
lüzum hissetmemekteyiz. Benim demek istedi
ğim şey şudur : Bugüne kada.r tatbik edilen 
usulün dışına çıkılımıamıştır. Yinıe teknar edi
yorum, Anayasamızın 83 noü maddesinin hük
mü bu olağanüstü toplantılarım Meclis kararı
nı tüm olanak kaldırdığı (merkezinde olmadığı 
Ikanaatindeyiz. Çünkü, biliyoruz ki, Âmme Hu-
ıkukunun bir hükmü sarahatle muayyen bir 
ımercie yetki verilmedikçe bu yetkinin aısııl sa
hibi kimse şümulü ile kararı o .alabilir. Şimdi 
,biz Anayasanın mucip .sebeplerini tetlkik ettik. 
Bu 83 nıoü maddenin mucip sebebi, (Eski Ana-
yatsada mevzuubaıhsolan hususlarda her hamgii 
ıbir değişiklik yapılmamıştır. Bununla beraber 
Meclislerin istimrar esası 'kabul edilmiştir.) di
yerek: eski Anayasamın 14 ve 19 ncu maddele
rimin iki 'hükmünü,, ki esfci Anayasada Mec
lisin 1 Kaısıımda açılıp,, 6 aydan fazla tatil ya
pamayacağı ve damıiî çalışacağı esasa vardır, 
bu hükümle eskil Anayasanın 1'9 ncu madde
sindeki Meclislerin olağanüstü toplamıma yet
kisini verdiği .merciler hakkındaıki .hükmünü 
(belirtmiş ve 83 ncü maddeyi yapmiiştur. Esıba-
ıbı mucibede arz ettiğim gibidir. Binaenaleyh, 
Coşjkun Kırca 'arkadaşıimın şu nokta hükmüne 
dikkati (buyurmaları lâzımgelir. Yüce Meclis 
o yoldan gitmiş., bu yoldan gitmiş, Riyaset 
Divanınca bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Çünkü Heyeti Oelilenin ekseriyeti tatile gir
meyi istemiyorsıa; ıbir takrir verirsiniz o ka
bul edilir, tatile gidilmez,, İstiyorsa Coşkun 
Kırca'ının da dediği k'abul edilse tatile girelim 
diye .bir takrir veırilir, kabul' edilir, gider. 

Şimdi, netice aynı olmakla foeralber biz Ri
yaset Divanı olarak Yüce Meclislerin kararları
nı kemaliyle yerine getirmek ve onu kanunun 
dışındaki mercilere verdiği bozma yetki
lerinin verdiği sınır içinde tutumak çabasmda-
yiz. Ve bu görüşümüzde Meclis Heyeti Umumi-
yelerin kararlarına karşı olan saygımızı ifade 
ediyoruz. (Bravo sesleri) Yoksa bizim .başka bir 
ısrarımız yoktur. 
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Saym Kadri özek, lehte imi konuşmak isti

yorsunuz1? 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Başkan; Meclisimizin fevkalâde 
toplantısı ve bunu mütaakıp evvelce vermiş ol
duğu tatil kararının devam edip, etmediği hu
susunda zannediyorum ki, hiçbir 'müphem tara
fı kalmadan meseleyi bütün açıklığıyle ortaya 
koymuşlardır. Sayın Coşkun Kırca arkadaşımı
zın da endişelerine cevap verdiler. Filhal Riyaset 
Divanının müşterek toplantıları meyanmda hal
ledilmesi lâzımgelen meselelerden bir tanesi de 
Anayasanın her iki Meclisin müşterek tatile 
girmesini âmir bulunan hükmü muvacehesinde 
bu maddeyi ihlâl edecek her hangi bir fiilî du
rumun önüne geçebilmek için daha önce topla
nırlar ve tatil kararını önceden kararlaştırırlar. 
Nitekim Sayın Başkan bu hususu da Yüce Mec
lise arz ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın da
ha ziyade üzerinde durdukları mesele, Anayasa
mızın 83 ncü maddesinin son fıkrasıdır. Son fık
rasında bendeniz evvelce Meclislerin vermiş ol
duğu tatil kararını olağanüstü toplantı halinde 
ortadan kalkacağına dair bir hüküm görmemek
le 'beraber devam ettiğini ortaya koyan sarih 
cihet vardır. Filhal Meclisin toplantıya çağı
rılması hususunu izah ederken; ara verme veya 
tatil sırasında; yani ara verme veya tatil devam 
ederken her hangi bir meselenin görüşülmesi hu
susunda maddenin daha önceki prağrafmda ta-
dadedildiği gibi salahiyetli kişilir Meclisi davet 
edebilirler. Şimdi, burada arkadaşlarımızı te
reddüde sevkeden bir kelime de «önce» tabi
rinin kullanılmış olmasıdır. Bunun kullanılma
sında zaruret vardır arkadaşlar, ikanaatiımce. 
Çünkü Meclis, maddede, salahiyetli kişiler ta
rafından toplantıya çağrıldıktan sonra müm
kündür ki hiçbir meseleyi görüşmeden evvelce 
vermiş olduğu tatil kararını üyelerden birisinin 
vereceği bir önerge ile ortadan kaldırabilir, tşte 
bu ahvalde evvelce virilen tatil kararı ortadan 
kalkınca Riyaset Divanına düşen vazife, normal 
bir gündem yapmaktır. Bu ahvalde dahi Mec
lisin esasen toplantıya çağrılmasını nracibolan 
mesele ne ise normal gündem tatilin kalkması 
sebebiyle yapılmış olmasına rağmen önce o ime-
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sele görüşülmelidir, önce keyfiyeti bundan ımül-
heım olmaktadır. Kaldı ki, Meclislerin olağan
üstü toplantısından sonra tatil kararı kalkıp, 
mesaisinin normal devam edeceğine dair bir hü
küm ihtiva etmemekle 'beraber, otomatikman 
Meclis ne zaman toplanır bu hususu da tasrih 
etmiştir. Nitekim, muhterem arkadaşlarım; yi
ne Anayasanın 83 ncü maddesinde «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi her yıl Kasım ayının ilk 
günü kendiliğinden toplanır.» Yani otomatik
man toplanır. Bir de seçim sonrası, seçim hita
mını mütaakıp muayyen müddet içerisinde çağ
rılır. Toplantı hükmünü Anayasa vaz'etmekte
dir. Binaenaley, otomatik toplanma ancak iki 
halde mevzuubahsolur. Olağanüstü toplantıyı 
mütaakıp evvelce verilen tatil kararının kaldı
rılmasına Meclis karar vermediğine göre, tatil 
devam etmektedir. Maruzatım bundan ibaret
tir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, 
buyurun. (Vazgeçti sesleri.) 

Arkadaşlar bu görüşülen hususun oyla halli 
lâzım geliyor. Bu hususta ismail Hakkı Akdo
ğan arkadaşımız tarafından verilmiş kendi gö
rüşünü savunan bir takrir vardır; okutup oyu
nuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince Mec

lisin toplantıya devam etmesi gerekir. 
Meclisin tatile girmesi isteniyorsa, yeni bir 

karar alması lâzımgelir. Bu usul ihtilâfının oya 
konularak Yüksek Meclis Kararı ile halledil
mesini arz ve rica ederiz. 

M. P. Orupu adına 
Yozgat 

t. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu öner
geyi oyunuza sunacağım, bu önerge kabul edil
diği takdirde, Meclisimizce aksine bir karar alın
madığı takdirde, normal gündeme devam edile
rek çalışmanın devamı icabetmektedir. önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Coşkun Kırca, verdiğiniz önerge arkadaşın 
önergesiyle aynı mahiyettedir. (Orta sıralardan 
geri alıyor sesleri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hayır .al
mıyorum, tescil edilsin. 
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BAŞKAN — Oylıyalım mı efendim? I 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Oylayın 

efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 83 ncü maddesinin son fıkrası 

uyarınca; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosunca aynı günde tatile girmek üzere ayrı ayrı 
karar verilinciye kadar, İçtüzüğün 80 nci mad
desi gereğince Meclisin mevcut gündemiyle 
toplantıya devam etmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum İstanbul 
Turhan Bilgin Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. | 

Bir üçüncü takrir vardır, okutuyorum efen
dim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) Takririmi 
izah için söz istiyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kıbrıs buhranının vahamet kesbettiği bu 

günlerde, Meclisin devamlı faaliyette bulunma
sında ısayılamıyacak kadar faydalar vardır. 

Bu itibarla Meclisin tatile girmemesini ve I 
faaliyetine devam etmesini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, mucip sebeple
rini söylemişsiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Hayır, 
ben söylememiştim. (Orta sıralardan, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Takririnizde ifade buyurmuş
sunuz. 
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MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Müsaa

de ederseniz izah edeceğim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın Er

demir. Yalnız takririn hudutları içinde kalmak 
üzere.. 

MEMDUH ERDEMİ (Kırşehir) — Evet 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
«harb kapımızın eşiğine gelmiştir.» demiştir. 
Harbin kapımızın eşiğine geldiği Başbakan ta
rafından ifade edildiği bir günde Meclisin ta
tile girmesinin mahzurlarını hepinizin takdir 
edeceğini ummaktayım. Böyle bir zamanda Hü
kümeti her şeyi kâfi görmenin doğru olmadığı
nı da kabul etmenizi istirham edeceğim. (Orta 
sıralardan, gürültüler) Bâzı arkadaşlarımız gü
rültü ediyorlar, biz kanaatimizi söylüyoruz. Her 
halde sakince bunu dinlemek gerekir. Unutma
yınız k i ; 6 - 7 Eylül hâdiselerinden sonra Mec
lisin devamlı faaliyette bulunmasını gürültü 
eden C. H. P. Grupu arkadaşlarımız istemişler
dir. Acaba Kıbrıs hâdiseleri, içinde bulundu
ğumuz dış tehlike 6 - 7 Eylül hâdiselerinden 
daha mı az tehlikelidir, daha mı az ehemmiyet
lidir. Bunu lütfen takdir ediniz. Mazideki icra
atınıza ve faaliyetinize nakîsa düşürecek bir ha
rekette bulunmayınız. Daimî faaliyette bulun
manızın zarureti vardır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Takriri okuttuk, oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde gö
rüşülecek başka mevzu kalmamıştır. Bir Kasım 
Pazar günü saat 15.00 te toplanmak üzere Mec
lisi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15.50 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Aşkale ilçesinden Maden - İspir 
yolu istikametinde inşa olunacak yolun yapılma
sına ne zaman başlanacağına dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onafın ya
zılı cevabı (7/214) 

14 . 11 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Erzurum Aşkale kazasından itibaren Maden 
- İspir yolu istikametinde olup 35 köyün iktisadi 
ve içtimai olduğu kadar hayatı ile de pek ya-
kînen ilgili bulunan yolun vekâletimizce de müs
pet karşılanan mütaaddit müracaatlara rağmen 
bugüne kadar ele alınmamış olması bu köyle
rin ciddî sıkıntılarla başbaşa kalması halini de
vam ettirmektedir. 

Keyfiyeti bu sual münasebetiyle arz ile bir
likte bu yolun ne zaman yapılmasına başlanaca
ğının bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 1 . 9 . .1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/901 

Konu : Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un 35 köyü ilgilendiren yo
la dair yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 .12 .1962 gün ve 7 - 214/3759/18637 

sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt tara

fından verilen yazılı soru önergesinde temas 
edilen yolların köy yolu olduğu ve köy yolları 
inşa ve bakım faaliyetlerinin Bakanlar Kurulu
nun 16 . 7 .1964 gün ve 6/3349 sayılı Kararı ile 
Köy İşleri Bakanlığına tevdi edilmiş bulunduğu 
cihetle, Bakanlığımızın çalışma konularına ar
tık girmediğini saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Havsa ilçesi Tahal köyünü ana yola bağlı
yacak yolun ne zaman tamamlanacağına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onafın yazılı cevabı (7/492) 

Özü : Edirne Havsa ilçesi Tahal kö
yünün yol inşaatının niçin durdu
rulduğu ve ne zaman ikmal edile
ceği hakkında Bayındırlık Bakanın
dan yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Bayındırlık Bakanlığına 

Edirne Havsa ilçesinin Tahal köyü köprüsü 
konusunu Yüksek makamınıza intikal ettirmiş
tim. Bu köy halkının muhtar seçiminde Cumhu
riyet Halk Partili bir muhtarı seçmiş olmasının 
bir cezası olarak devrin iktidarının, köprü in
şaatından vazgeçtiğini, köye ayrılmış para ve 
malzemeyi geri alarak, köprüyü inşa ettirme
diğini belirtmiştim. 

Bir köy halkına verilen bu şekildeki sakîm 
siyasi ceza, Bakanlığınızın dikkat nazarı da çe
kildikten sonra, 1963 yılında telâfi edildi. Kö
yün muhtacolduğu beton köprü inşa edildi. 

Köprünün iki yakasını bağlıyan yol inşaa
tında bâzı şikâyetleri duymakta ve bâzı gayri-
tabiî davranışların olduğu yolundaki iddialar 
tarafıma intikal ettirilmektedir. 

Hâdiseyi mahallen tahkik imkânını bulama
dığım için, Bakanlığın yazılı sorum üzerine yap
tıracağı tetkikatla yetiniyorum. 

Tahal köyünün çayına büyük masraf ihtiyar 
edilerek köprü yaptırılmış bulunulduğuna göre: 
Bu köyün ana yola bağlanması da, bu köprü
nün tabiî bir neticesi olarak düşünülmez mi? 
Bâzı etütler yapıldığına göre yol yapımı düşü
nülmektedir. İnşaat neden aksamıştır? Bu yo
lun ikmali ne zaman olacaktır? 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

27 . 4 . 1964 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne Milletvekili 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 
Sayı : 144/913 

3 .9 .1964 

Konu : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun Tahal köyü yoluna 
dair yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1964 gün ve 7/492/8827 - 48762 

sayılı yazınız. 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tara

fından verilen yazılı soru önergesinde temas 
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edilen yolu köy yolu olduğu ve köy yolları inşa 
ve bakım faaliyetlerinin Bakanlar Kurulunun 
16. 7 .1964 gün ve 6/3349 sayılı Kararı ile Köy 
işleri Bakanlığına tevdi edilmiş bulunduğu ci
hetle, Bakanlığımızın çalışma konularına artık 
girmediğini ve fakat soru önergesinde bahis ko
nusu Tahal köprüsü irtibat yollarının inşasına, 
mahallî idare âmirinin elde ettiği mutabakat 
üzerine, bu ay içinde başlanacağını öğrendiği
mizi saygılarımla arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakanı 

» • - « 
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GÜNDEMI 

YÜZ OTUZ'REŞlNCt BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Olağanüstü toplantıyı gerektiren ko

nunun görüşülınıesi sona erdiğinden evvelce 
alınan karar gereğince Meclisin tatıile devam 
edeceğinin Ibilgiye sunulımaısa 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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