
Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

69 NCU BİRLEŞİM 

8 . 3 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
"bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı : 
221) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
-dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı dıaha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler (alındığına dair Köy işleri Bakanın-
d:an sözM sorusu (6/171) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
«mrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
t im Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

.4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

6. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlersek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

7. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

8. — Kars Milletvekilli Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

10. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurm.ık 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

11. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

12. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

13. — Manisa Milletvekili Sami BMcîoğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

14. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele-



rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

15. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'do 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

19. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

21. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 
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23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

24. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, €İe alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu. ('6/203) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olaın yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

27. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

28. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, SuTibas adını taşıyan kolları ve Kozan'm 
Kilgen ve Doliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü, soru
su (6/207) 

29. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe^ 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oklu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından-
sözlü sorusu (6/209) 
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31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer özdağ'm, eski Istan'bııl Savcı yardımcısı 
nm, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

33. — Ma/rii«a Milletvekili Sami Biriicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

34. —• Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

35. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hı'nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı 
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/214) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
.Hazinenin .mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarııma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
klanımdan sözlü sorusu. (6/215) 

37. — Van Milletvekili Mehmet Erfdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A. P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Balkanından sözlü sofrusu. ('6/216) 

38. — Sinop Millet vekili Hilmi İşgüzar'm, 
bilûmum nesmî binalar için Anlkara'da her yıl 
ödenen ıkira bedellerinin miktarına ve »kılar

da yapılan tadilât ve tamiratın kdıme aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık balkanlarından sözdü sorusu. (6/217) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarımın adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatım 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

41. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elelktrilk Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine daisr Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 'Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/220) 

42. — Van Milletvekili Mehmıet Erdinç'im, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

43. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'im, 
Van İM Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin me safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

44. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

45. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Eroi§ ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 - 12 
iköy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/224) 

46. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 



dair Enerji ve TaJbiî Kaynalklar Bakamından 
»özlü sorusu. (6/225) 

47. — Sinop Milleıtveıkili Niyazi özıgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa ıcdilmelkte olan .mieısfeenlene dış ınemlöket-
lerden yardım yapılmış olup olmadığıma dair 
İmar ve Isıkân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

48. — Van Milletvekili Mıehmet Erdinçkı, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kayaıdklar Balkanından s'özlü 
sorusu. (ı6/227) 

49. — Van Milleltveikili Mehmeıt Erdinçin, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nöi Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
banından sözlü sorusu. (6/228) 

50. —• Van Milletvekili Mehmeıt Erdinç'in, 
Gıevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliylc Er

ciş , - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyceeğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK 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 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik ve tahrifat 
yapıldığı iddialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 

raporu (9 /10 , 10/10) 

Araştırma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu . 21 . 2 . 1967 

Esas No. : 9/10, 10/10 
Karar No. : 7 

i İ 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi ses bantlarında ve tutanaklarınla sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiası üzeri

ne, Anayasanın 88 ııci maddesi uyarınca Millet ' [celisinin 16 . 12 . 1966 gün ve 22'6 sayılı kararı 
ile kurulmuş olan Meclis Araştırma Komisyonu, gerekli bilgileri toplamış, konuyu en ince te
ferruatına kadar incelemiş ve raporun «sonuç» 1.ısınında ifade edil on kanaate varmıştır. 

İddia : 
1. Tahrifat iddiası (ince, Millet Meclisinin 6 . 3 . 1966 Pazar günkü 63 neti Birleşiminde An

kara Milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı tarafın lan ortaya atılmış; Sayın Başbakanın, Millet Mec
lisinin 27 . 2 . 1966 Pazar günkü 58 nci Birleşiminle yaptığı konuşmanın «Buhran ve huzursuzluğa 
nasıl çare buluruz» diyen kısmında (seçimleri ye ;iliydim) dediği halde, Türk Milleti önünde 
bunu inkâ* ettiği ve Meclis bantlarında da buna uygun tahrifat yapılarak bu sözün (seçimi ye
nilemek) haline getirildiği, ifade edilmiştir. 

2. Konu ile ilgili olarak Meclis Başkanlık Divanının yaptığı tahkikatın sonucu Genel Ku
rula sunulduktan sonra M. P. nin ve Sayın Os ıan Bölükbaşı'nm yayınladığı bildirilerde ve 
Meclisin 12 . 12 . 1966 Pazartesi günkü 17 nci iUrlcşimindc, bu hususta bir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkili hakkındaki önergelerin müzakeresi sırasında, iddianın sözler yönünden şekli 
değişmiş, «Seçimi yenileriz» sözünün, «Seçimi yenilemek» şeklinde tahrif edildiği sonra da tekrar 
«Seçimi yenileriz» şeklinde ikinci bir tahrifat yakılarak eski hale getirildiği ifade edilmiş; hattâ 
Bölükbaşı tarafından, bantta, alkışların yerlerimin de değiştirildiği iddiasiyle tahrifatın üç. defa 
yapıldığı kesin bir ifade ile ileri sürülmüştür. 

KOMİSYONUN YAPTIftl İNİELEMH VE ARAŞTIRMA 

1. Komisyonumuz, bu hususta Meclis Araştır; ıası Komisyonu teşkili için önerge vermiş olan 
Erzurum Milletvekili Sayın İ. Hakkı Yıldırım ve Yozgat Milletvekili Sayın İ. Hakkı Akdoğan'-
dan, konu hakkındaki bilgi ve delillerini istemiştir. 

a) Erzurum Milletvekili Sayın İ. Hakkı Yıldırım, iddia sahibi olmadığını, iddianın çok vahini 
olması söböbiyle, hakikatin meydana çıkması için Meclis Araştırması istediğini, ifade etmiştir. 

b) Yozgat Milletvekili Sayın f. Hakkı Akdof-an da, komisyon üyesi olduğunu, ica'bettiği za
man komisyona bilgi vereceğini, delillerin bizzat Osman Bölükbaşı tarafından komisyona ibraz 
edileceğini ifade letmiştir. 

2, Komisyonumuz, Ankara Milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'yı; ^şahit olarak dinlenmelerini 
istediği, Konya Milletvekili Sayın Faruk Önder ve Kırşehir Milletvekili Sayın Meıııduh Erdenıir'i 
dinlemiş ve iddia ile ilgili delillerini istemiştir. 

221 



— 2 — 
a) Bölükbaşı, Önder ve Erdem ir-'in şifahi b yanlarında, daha önce Mecliste ileri sürdükleri 

hususlar dışında yeni bir şeye rastlaııanıamıştır. 
Delil olarak da, tahrif edilmiş olduğunu iddi;1 ettikleri bant kopyasını ve eski Tutanak Müdürü 

merhum Salih Onar'in imzasını ve mührü havi 3 sayfalık tutanak suretini göstermişler; aneak, 
bunları komisyona vermekten kntinıa etmişlerdir. 

b) Tahrif edildiği iddia edilen bajıt kopyan üç defa, banda alınmış ve komisyon huzurunda 
bir zarfa kapatılıp zarf imzalanmıştır. Sekiz say Fa I ık zabıt suretinin bir sayfasının ve bunla
ra ekli Tutanak Müdürlüğü yazısının dosyada mevcut fotokopileri ile mutabakatı tesbit edilmiştir. 

Başka bir delil ibraz edilememiştir. 
3. Komisyonumuz, Bölükbaşı'dan, 6 . 3 . 1966 tarihinde Mecliste yaptığı konuşmaya mesnedolan 

«Bir kısmı yırtık» tutanak suretini istemiş; bunun ham zabıt olduğu, bir mâna ifade etmiyeceği ve 
kaybolduğu ifade edilmiştir. 

4. Komisyonumuz araştırmayı genişletmiş, d; i ha önce bu hususta Meclis Başkanlık Divanınca 
yapılan tahkikatın dosyasını; Sayın Başbakanın konuşmasını tesbit eden Meclis bandını; bu konuş
ma tutanağının (58 nci Birleşim) arşivdeki orijinalini; konu ile ilgili olarak Mecliste yapılan bütün 
konuşma tutanaklarını celbetmiş; ayrıca, Tutanak Müdürünü, bantları muhafaza eden eski Tutanak 
Şefi Şakir Doğanay'ı konu ile ilgili konuşmayı iik defa tesbit ve deşifre eden stenografı ve bahis 
konusu tutanak matbaaya gitmeden son kontrol ve tashihi yapan Tutanak Şefini dinlemiştir. 

a) Dinlenen memurlar, meselenin teknik yönünü tefarruatiyle Komisyonumuza anlatmışlar, bir 
sahteciliğin ve tahrifatın katiyen bahis konusu olmadığını, olamıyacağmı; meselenin her birleşim 
tutanağında yapılan yüzlerce tashih ameliyesinden biri olduğunu ifade etmişlerdir. 

5. Komisyonumuz, 17 . 1 . 1967 Salı günü saat 15,30 da, TRT - Meclis ve tahrifat yapıldığı 
iddia edilen bantları karşılaştırmak ve konu hakkında teknik bilgilerine müracaat etmek üzere ha
zır bulunan üç TRT mütehassısının da iştiraki il o TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ses alma odasın
da toplandı : 

a) Sayın Başbakanın Meclis'teki 27 . 2 . 1066 tarihli konuşmasının TRT'deki bandı (ki bu 
;bamt asıl bant olup ehemmiyetine binaen TRT'ce bir zarfa kapatılıp imzalanmış) Komisyon huzu
runda açıldı, iddia ile ilgili kısmı dinlendi. ^ 

Bir zarf içinde kapalı, imzalı ve mühürlü Meclis bandı da Komisyon huzurunda açıldı. İddia ile 
ilgili kısmı dinlendi. 

Yine, Komisyonumuz trafmdan Sayın Bölükb: şı'nm teypindon alman ve tahrif edilmiş olduğu 
iddia edilen Meclis bandının kopyası olan, kapalı ve imzalı bir zarf içinde bulunan bant, Komisyon 
huzurunda açıldı dinlendi. 

b) Üç bant karşılaştırıldı. Her üçünde de iddia ile ilgili kısmın «Seçimi yenileriz» olduğu, her 
üç bandın her yönden biribirine mutabık olduğu tesbit edildi. 

c) Alkışlarla ilgili iddianın araştırılması yönünden, her üç banttaki alkışlar mütehassışiarca kro
nometre ile tesbit ve tahlil edildi. Her üç banttaki alkışların süre ve şiddetlerinin aynı ve 11 saniyelik 
olduğu tesbit edildi. 

d) Her üç "banttaki sözlerin süre ve tonların n aynı olduğu ve üçünün de Sayın Başbakana aid-
olduğu tesbit edildi. 

e) Her hangi bir bantta iddia edildiği gibi l i r tahrifatın yapılıp yapılamıyacağı mütehassıslara 
soruldu. Böyle-bir tahrifatın mümkün olamıyacağı, zira bir kelime silinip yerine başka bir kelime 
monte edilse bile fondaki sesin de silineceği, bu takdirde de, elde karşılaştıracak sıhhatli bir bant bu
lunmasa dahi, kulakla bu tahrifatın derhal anlaşılacağı, ifade edildi. 

f) Yapılan karşılaştırma ve mütehassısların, sarih, kesin beyanları bir tutanakla tesbit edildi 
Mevcut Komisyon üyelerine ve mütehassıslara imzalatıldı. 

•6. Komisyonumuz, 19 . 1 . 1967 tarihli topiantısın'da Yoızgat Milletvekili Sayın İ. HaJkkı Akdo
ğan'in ; 

a ) Sesi yazıya çeviren bir maîkinanın bulunup bu'lunımaidığınm araştırılması ve varsa bant
lardaki iddia ile ilgili sözlerin bir de bu maklina^an geçirilmesi için araştınmanm gıeniştetliLmesıi 
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'hakkındaki teklifi, durum tavazzuh etmekle beraber, iddia sahiplerinin bu arzularının da yerine 
'getirilmesi gerekçesiyle kalbul edildi. 

b) Bıölükbaşı'nın yedinde bulunan bamdm, yüksek devirle bir kopyasının alınıp bir kere da
ha TRT de diğer bantlarla karşılaştırılması yolandaki teklifi reddedildi. 

7. Komisyonumuzun, 26 . 1 . 1967 tarihli toplantısında : 
a)1 'Toplantıya iştirak etmiıyen Yozıgat Milletvekili Sayın 1. Hakkı Akdoğan'ın da hazır bulun-

ıması için toplantının bir gün sonraya tehiri için M. P. tarafından yapılan gayriresmî talep, Baş
kanca benimsenerek oylandı ve reddedildi. 

b) .Sesi yazıya çeviren bir makinanm olup olmadığı hakkında, bu hususta bilgi verebilecek 
resmî müesseselere yazılan yazıların cevapları okundu. Böyle bir makinanın dünyada ve Türki
ye ide bulunduğuna dair katı bir bilgiye raslananradı. 

c) Ordu-Doğu Teknik Üniversitesine bu hususta yazılan yazının cevabının beklenmesine lü
zum olmadığı ve bundan sarfınazar edilmesi hakkındaki teklif mevcudun ittifakiyle kabul edildi. 

d) Araştırmanın bu safhada yeterli olup olmadığının oylanması teklifi oylandı ve araştırma
nın yeterli olduğu, başka bilgi toplamaya ve inceleme yapmaya lüzum olmadığı mevcudun ittifa
kiyle kabul edildi. 

e) Toplanan bilgi ve delillerin müzakere ve münakaşası yapıldı. 
f) Raporumuzun, netice kısmında ara ettiğinuiız hususlar, konu hakkında Komisyonumuzun 

kanaati olarak mevcudun ittifakı ile tesbit ve kabul olundu. 
8. 28 . 1 . 1967 tarihinde Komisyon Başkanlığı, Yozgat Milletvekili Sayın 1. Hakkı Akdo-

ğan'm yazılı bir tekriri müzakere talebi ile ona ekli ve bir tüccarın imzasını havi bir yazı aldı. 
Bu sebeple Komisyonumuz 30 . 1 . 1967 tarihinde tekrar toplandı. 
a) Tekriri müzakere talebinde ve ekli yazıda Osiloğraf denen bir aletle Ankara Fen Fakülte

sinde ve İstanbul Teknik Üniversitesinde, iddia ile ilgili bantlardaki söylerin tahlil edilebileceği 
ifade ediliyordu. Bu husus ve diğer (gerekçeler uzun boylu müzakere edildi. 

Neticede tekriri müzakere talebi ekseriyetle reddedildi.. 
b) 26 . 1 . 1967 tarihli Komisyon toplantısında alman karar gereğince raporun yazılarak, Ko-

mıisyom üyelerine imzalatılıp Meclis Başkanlığına gönderilmesine karar verildi. 

SONUÇ 

a) İddianın aslı Meclis bantlarında ve tul unakl arda sahtecilik ve tahrifat yapıldığıdır. 
b) İddiayı ispat için ileri sürülen delillerin en mühimmi; üzerinde tahrifat yapıldığı iddia 

edilen bant kopyasıdır. TRT Kurumunda üç mütehassısın da iştiraki ile Komisyonumuzca ya
pılan karşılaştırma ve çok titiz bir araştırma ile bu bantla TRT ve Meclis bantlarının mutabık 
olduğu kesin olarak t esi) i t edilmiştir. 

Bu sarih durum karşısında Meclis bantlaı mda bir sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiası 
mesnedini kaybetmiştir. 

c) İkinci delil olarak ileri sürülen, merhum Tutanak Müdürü Salih Onar'ım, imzasını ve 
mührü havi 8 sayfalık tutanağın iddia ile ilgili kısmı <iSeçimd yen'iilemjek» şeklindedir. 

Bu hususta yapılan inceleme ve araştı im ada; ilgililerin ve bilhassa 'iddia ile ilgili pasajı 
Mecliste steno ile tesbit ye o gün deşifre eden stenografım, açık ve samimî beyanlarından 
anlaşılmıştır ki, hu durumun tahrifatla alâkası yoktur. Zira, konuşmayı ilk tesbit ve deşifre eden 
stenograf, kelimenin sonunu tamaımlıyaımadığmıı, deşifre ederken, «uıasıll olsa teyple kontrol 
edilecek» diye «.. seçimli yenilemek» diye yazıp yanyana üç nokta koyduğunu ifade etmiş, tu
tanağın orijinali üzerinde yapılan inceleme bu beyanı teyidetmiştir. 8 sayfalık tutamağın bi-
rinöi kontrolünü yaptığı, üzerindeki paraftan anlaşılan ve halen Tıp Fakültesi Pslişiyatri kli
niğinde tedavi edilen K. Kamer Özgör tarafından, kelimenin zühulen, aynen bırakıldığı; bi-
lâıhara 58 nci Birleşim tutanağı matbaaya gönderilirken ikinci defa teyple kontrol e dikliği ve 
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bu kontrolda da ayrıca birçok tashihler yapıldığı ve bu meyanda, «iyenil'emck» kelimesinin, «inek» 
in üzeri çizilerek «yeınilleriz» şeklinde açık ve samimî bir tashihe tabi tutulduğu anlaşılmıştır. 

d) iddia sahipleri iddialarını ispat ede'eek başkaca bir delil ileri sürçmemişler ve iddia mesnetsiz 
olarak ortada kalmıştır. 

e) Konu ile ilgili tutanağın da üç bantla mutabakatı tesbit edilmiştir. 
i') Komisyonumuzun 2fi . 1 . 1967 tarihli toplantısında, Meclis ses bantlarında ve tutanaklarda 

sahtecilik ve tahrifat yapılmadığı kanaatine mevcudun ittifakiyle varılmıştır. 
Yüce Meclise say giy] e sunulur. 

Araştırma Komisyonu 
Başkam Başkanvckili Sözcü Kâtip 
Kütahya Ankara Erzurum Çorum 

M. Ersoy t. S. Ilatipoğlu İ. II. Yıldırım. A. Uy mi 

Bolu 
A. (J akmak 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Kars 
C. N. Koç. 

izm it
il/. Döşemeci 

Siirt 
N. II. Oran 

Kütahya 
Raporun 6 - a ve 8 ne i mad
deleri üzerinde söz hakkım 

saklıdır 
//'. Erdoğmuş 

Antalya 
/ / . A. Akın 

Yozgat 
Muhalefet şerhim 

ilişiktir 
/. II. Akdoğan 

Eskişehir 
. Asbuzoğlu 

Bursa, 
Raporun 8 nci maddesi (a) $ 
fıkrası üzerinde söz hakkım 

saklıdır 
S. Çanga 
Diyarbakır Kars 

E. İskenderoğlu Â. Kurt el 

Adıyaman 
A. At alay 

Komisyon Üyesi Yozgat Milletvekili İsm.ül Halikı Akdoğan'm muhalefet şerhi 

Komisyonun yaptığı araştırına sonunda: 
.1. Meclis zabıtlarının değiştirilmesine teşebb'.s edildiği, ve bu sebeple zapta önce Başbakanın «Se

çimi yenileriz» şeklindeki beyanının «seçimi yenil 'inek» şeklinde yazıldığı, Grupumuzun yazılı müra
caatı üzerine 'bize verilen zabıt örneğine de yine Başbakanın beyanının «Seçimi yenilemek» şeklinde 
yazıldığı, 

2. Başbakanın bu konuşmasında «Muhterem Deyetiniz Anayasaya göre seçimi yenilemek hakkını 
her zaman haizdir.» Demesi üzerine çok hafif ve iki saniye süren bir tezahürat yapıldığı ve bu arada 
Başbakanın «Seçimi yenileriz» şeklinde konuştuğu bunun üzerine de 9 saniye süren şiddetli ve sürekli 
tezahürat yapıldığı, görülmüş Meclis zaptına, ise iki saniye süren alkışın «Şiddetli alkış» şeklinde ve 
şiddetli ve sürekli olan 9 saniye devanı eden alkışın ise «Alkış» olarak geçirildiği anlaşılmıştır. 

3. Meclis ses bandında tahrifat yapıldığım ispat zımnında istediğimiz tevsi tahkikat talepleri ile 
tekriri müzakere talebimiz reddedilmek suretiyle hakikatin meydana çıkarılması engellenmiştir. 

4. Gerek yukarıda üç madde halinde gösterilen hususlar gerekse raporun Yüce Mecliste müzake
resi sırasında arz edeceğim sebepler yüzünden muhalinin. 

Komisyon Üyesi 
Yozgat 

İsmail Haklı Akdoğan 

- « • » • 
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