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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; noel münasebetiyle kesilen çamlara ve 
ilgili makamların bu hususta tedbir almaları 
lüzumuna dair demeçte bulundu. 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine; Şeker has
talığına iyi geldiği söylenen Burdur'da bir mağa
rada bulunan suyun, hastaları tehlikeli duru
ma düşürmemesi için tahlillerinin yaptırılarak 
hakikatin umumi efkâra açıklanması gerekti
ğini bildirdi. 

Tabiî Üye Vehbi Ersü, Kara Kuvvetleri Ko
mutanının yazısı ve Hükümetin tutumuna te
masla bu yazının tam metninin açıklanması 
icabettiğini ifade etti. 

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili 
Faruk Sükan; Magosa Anlaşması ve tatbikatı 
üzerinde bilgi verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kürşad'a dönüşüne kadar, 
Çalışma Bakanı Ali Naili Brdem'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak'a dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Ali Fuat Alişan'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının, havale edildiği komisyonlardan be
şer üyenin iştirakiyle görüşülmesi hakkında 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit Koca-
beyoğlu ve Ahmet Naci Arı'ya izin verilmesi 

RAPOK 
1. —• Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve izin
ler kabul edildi. 

Bağımsız Niğde Üyesi İzzet Gener'in, parti
lerine girdiğine dair Adalet Partisi Grupu Baş
kanı Fethi Tevetoğlu'nun yazısı okundu, bilgi 
edinildi. 

Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpklıoğlu'nun 
Malî ve İktisadi İşler; 

Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın, Sağlık ve 
Sosyal İşler; 

Konya Üyesi Mustafa Dinekli'nin Tarım ko
misyonlarından istifa ettiklerine ve 

Niğde Üyesi İzzet Gener'in, İzmir Üyesi 
Nevzat özerdemli'nin açılan Dilekçe Komisyo
nuna aday gösterildiğine dair Adalet Partisi 
Grupu Başkanı Fethi Tevetoğlu ile; 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nm, Konya 
Üyesi Mustafa Dinekli'den açılan Tarım Komis
yonu üyeliğine aday gösterildiğine dair öner
geler okundu, bilgi edinildi. 

Yeni Türkiye Partisi Topluluğu adına Azmi 
Erdoğan'ın, dağıtım cetvelinin Danışma Kuru
lundan alman kararlara aykırı olması sebebiyle 
komisyon seçimlerinin yenibaştan yapılması 
hakkındaki önergesi okundu. Üzerinde cereyan 
eden görüşmeler sonunda önerge reddedildi. 

Komisyon üyelikleri için tanzim kılman 
aday cetveli, son istifalar ve gösterilen adaylar 
da nazara alınarak, tashihli şekliyle okundu. 

Komisyonlarda boş kalan üyelikler için ya
pılan seçimde, iştirakte salt çoğunluk sağla
namadığı tesbit edildi. 

16 Aralık 1965 Perşembe günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşime, (Saat 16,40 da) 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Alt an 

hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/21, Cumhu
riyet Senatosu 1/612) (S. Sayısı : 731) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter -sayı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Burdur Üyesi Ömer Faruk Kınaytürk'• 
ün, Burdur'daki însuyu ile alâkadar olduğuna, 
tahlillerinin devam ettiğine ve alınacak neticenin 
arz edileceğine dair demeci. 

BAŞKAN •— Geçen tutanak hakkında, S ay m 
Faruk Kınaytürk, buyurun. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, bundan ev
velki oturumda kıymetli .arkadaşımız Rifat Oz-
türkçine Burdur'daki İnsuyu hakkında kim
senin (bilgisi 'olmadığı, Ihattâ (üniversitenin 
dahi haberi olmadığını, hepinizin malûmu üze
re beyan ettiler. Durum henüz tetkik safhasın
da olduğu için huzurunuza getirilmemişti. Zap-
ti sabıklarda üniversitenin ve kimsenin haiberı 
olmadığı tezinin yanlış kalmaması amacı ile hu
zurunuza çıkmış ve bir - iki dakikanızı almak 
lüzumunu hissetmiş bulunduğumdan evvelâ özür 
'dilerim. 

Burdur 'da Antalya şosesi üzerinde, şehre 
Burdur 'a on - onfoeş kilometre mesafede, İnsu
yu diye mâruf bir mağara vardır. Bu mağara 

dört - 'beş aydanberi hararetli olarak tetkik edil
mektedir. Durum, gerek vilâyetin ve gerelkse 
Turizm Cemiyeti veya Bakanlığının ilgisi ile 
önemli şekilde konu edinilmiş ve tetkik mevzuu 
haline gelmiştir. 

Mağara aynı zamanda Mağaralar Cemiyeti 
Başkanı Sayın Timuçin Aygen tarafından da 
tetkik edilmiştir. Ayrıca Fransız Mağaralar ce
miyetleri heyetleri de mağarayı görmüştür. 

Mağaranın iki özelliği vardır. Birisi: Taîbiî 
sarkıtlar ve dükitler (bakılmınidan, istilâktit, is-
tilâıgımit Ib akımından çtok önemlidir ve çok zen
gindin Vilâyetin yılmaz gayretleriyle ve son za
manlardaki mağaralara verilen önemlerle mağa
raya eski delhizinden .başka yeniden bir giriş ye
ri açılmıştır ve bugün tahminlere göre uzunlu
ğu 526 metre kadardır. Bunun 150 metreden 
fazlası işletmeye açılmış bir vaziyette ve ziya
retçileri kabul eder vaziyettedir. Ve hakikaten 
turizm bakımından görülmeğe değer. Arz etti
ğim gibi, sarkıtlar ve dikitler çok büyük önem 
taşımaktadır. Hâdise bu cephesi ile turizm yö
nünden tetkik edilirken mağaranın içinde de 
muhtelif bölgeleri içine alan dokuz tane gölcük 
tâibdr edebileceğimiz ıgölleır varıdır ve (bunların 
derinlikleri 7 ilâ 25 metreye kadar olanları var
dır. Bu göllerin içerisine de bâzı sular 'akmak
tadır. İlk göllere akan !bir parmak genişliğinde... 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, geçen tuta
nak hakkında konuşma sadece tavzih mahiye
tindedir, izah ve meseleyi yeniden anlatma 
mahiyetinde değildir. Bu itibarla geçen oturum
da Sayın Öztürikçine 'nin ileri ısürdüğü husus
larda hata var ise onları ifade edeceksiniz. Yok
sa cevap mahiyetinde değildir, özür dilerim. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) Hay hay 
efendim. 

•Şimdi ikincisi bir parmak genişliğinde akan 
su da... 

BAŞKAN — Bu izahları bırakınız Sayın Kı
naytürk. 
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O. Senatosu B : 21 ' 
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Oraya j 

geliyorum Sayın Başkan. Bunu söylemekten | 
kaselim o idi. Bir parmak genişliğinde akan Ibir j 
su, dikkate çarpmıştır. Burdur Hükümet Tabibi j 
bu suyu içtiği zaman, madeni evsafta olan bu j 
suyun klinik tablo itibariyle şeker hastalarının j 
iyi olduğu iddiasını ortaya atmıştır. Bu da şe- j 
keı< hastasının yaptığı gece idrara çıkma, hal- j 
sizlik, dil paslanması gibi özelliklerin içince j 
kaybolduğunu iddia etmiş Hükümet doktoru j 
arkadaşımız. Çünkü kendisi sekiz senelik şeker j 
hastasıdır. Bunun üzerine olay gazetelere irili- ] 
kal etmiş, mahallî gazeteler ve Tercüman, Son ] 
Havadis gibi gazeteler de hepinizin malûmu ol- j 
duğu üzere olayı yazmıştır. Yazınca Türkiye'- I 
nin her tarafından şeker hastaları akın etmeye ! 
başlamış ve bu su içildiği zaman diyabetin iyi j 
olduğu tezi ortaya atılmıştır. îşte şimdi Sayın j 
Öztürkçine arkadaşımın zabıtlarda işaretlediği j 
nokta budur. Burada şeker hastalığına iyi gel- ; 
eliği ve kimsenin haiberi olmadığı tezi, arz etti- j 
ğim gibi tetkik mevzuu okluğu için huzurunu- j 
za getirilmemiştir. Üniversitenin haiberi mevcut- j 
tur. İlgili mesul şahısların haberi mevcuttur, j 
Bizlerin haberi vardır. Size şimdi tetkik edilen j 
yazışmaların talihlerinden bahsedeceğim.... j 

(BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, konu bir tav- j 
zihten ibarettir, cevap vermek, yeniden ikonu- j 
yu anlatmak değildir. Geçen tutanak hakkın
daki söz imkânınız ancak bir tavzih mahiye
tindedir, yoksa meseleyi yenik aştan anlatmak 
değil. Usul budur. Usulün verdiği başka bir 
imkânı kullanabilirsiniz. Usule uygun değildir. \ 
Özür dilerim. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Ge- ! 
çen tutanaktaki durum yanlıştır. Tetkik edil
mektedir mesele. Tetkik için gerek bizler, ge
rekse Hükümet, gerekse Burdur'dan, Vilâyet- i 
ten yazılar yazılmıştır. Hıfzısıhhaya, üniversite- | 
lere, Tıp Fakültesine, Ankara, İstanbul üniver- i 
sitelerine yazılar gelmiştir ve bu yazıların tet
kikleri devam etmektedir. Son olarak da tedavi j 
kurumları, Sağlık Vekâleti tarafından Tedavi 
Kurumları Başkanı Sayın Şemsi özdilek .arka
daşımız, Numune Hastanesinden Sayın Söliha j 
Yalçın, - Diyabet Mütehassısını - gönderilmiştir. I 
Orada bir hafta, beş gün kadar kalmışlar, tet
kiklerini yapmışlar, raporlarını intizar etmek
teyiz. Olayın henüz kesin neticesi belli değildir, i 
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Binaenaleyh, tetkik yapılmamıştır, kimsenin 
haiberi yoktur, gibi sözlerin zaibıtl-arda tashihi 
bakımından huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Olay ciddiyetle ele almmıştir. Neticeyi ya resmî 
makamlardan veya kendim tekrar huzurlarını
za getireceğim. Hürmetlerimle. 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal T arlan'm Trak
ya bölgesinde devam eden şiddetli yağmurlar se
bebiyle güz ekiminin yapılamadığına, bu bölgede 
yazlık ekimlerde ayçiçeği zeriyah -yapıldığından 
tohumluk ihtiyacının karşılanması yolunda ted
bir alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak istiyen 
arkadaşlarımızdan Sayın Cemal Tarlan, buyu
runuz. 

GEMAL TARLAN '(Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Trakya bölgesinde 
üç aydan beri sürekli olarak devam eden yağmur
ların bu mmtakada yaşıyan çiftçinin eikiliş du
rumuna yaptığı zararları Yüce Heyetinize ve 
dolayısiyle Hükümetimize intikal ettirmek ve 
duyurmak maksadiyie Yüksek Huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Müsamahanızı çok az 
suiistimal edeceğim, şimdiden özür dilerim, 
çok kısa konuşacağımı peşinden arz ederim 
muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım Trakya bölgesinde 
Mayıs ayından Ekim ayma kadar bir damla 
yağmur yağmamıştır. Ekim ayında yağan yağ
murlar bu toprakları iyi rutubetlendirmediği 
için çiftçi, ekim yapmak cesaretini gösterememiş
tir. Kasım ayında yağmurlar başlamış ve devam
lı olarak bu yağmurlar çiftçinin tarlasını ek
mek imkânını vermemiştir ve bu hal bugüne 
kadar devam ede gelmiştir. Bugün aldığımız 
haiberlere göre Trakya mmtakasmda kar yağ
mağa başlamıştır. Bu vaziyet gösteriyor ki, ar
tık bu mmtakada ekim yapılmıyacaktır. Muh
terem arkadaşlarım, Trakya çiftçisi daha zi
yade güzlük tâbir edilen ekimini, yani buğday, 
arpa, yulaf gibi hem yemeklik, hem yemlik eki
mini yapar ve daha ziyade ziraatini bu mevsi
me inhisar ettirir. Yeni aldığımız haberler doğ
ru ise bu mmtakada çiftçi güzlük ekiminin yüz
de 90 im yapamamış durumdadır. Bu vaziyet 
muhterem arkadaşlarım önümüzdeki senelere sira
yet edecek birtakım sıkıntılı durumlar yaratacak
tır. Ezcümle bu sene şimdiden bize verilen ma-
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lûmata göre saman fiyatının 20 kuruş ve kepek 
fiyatının 65 kuruşa çıktığı ifade edilmektedir. 
Halbuki bunların normal fiyatları; saman 3,5 
kuruş, kepeğin 30 - 40 kuruş arasında bulun
masıdır. Bu gösteriyor ki, bu sene çiftçi bilhas
sa hayvan yemi bakımından bir sıkıntı ile 
karşı karşıyadır. Önümüzdeki sene ise bu sı
kıntı daha çok artacaktır. Bunu bu günden bir
takım tedbirler almak suretiyle önlemek icabe-
der, muhterem arkadaşlarım. Bu mmtakada 
çok geniş çiftçi ailesi vardır. Ve tahmin ediyo
rum ki, bu durum yalnız Tekirdağ değil, Edir
ne, Kırklareli için de mevzuubahistir. 

LÛTF1 TOKOĞLU (Kocaeli) 
söyle. 

Hükümete 

CEMÂL TARLAN (Devamla) — Bu durum 
karşısında çiftçinin yaz ekimine kuvvet vere
ceği gayet tabiî tahmin edilmektedir. Bizim 
nımtakalarda yaz ekiminde daha ziyade ayçiçeği 
ziraatine kuvvet verilmektedir. Fakat ziraatçi 
arkadaşlarımız bilirler.. Ayçiçeği tohumlarının 
ıslah edilmiş olması lâzımdır. Çünkü bu tohum
lar bazan orogaj denilen bir hastalıkla musap 
olur ve bu verime tesir eder. Binaenalyeh şim
diden Hükümetin bu mmtakada yazın çiftçileri

mizin yapacağı ayçiçeği zeriyatmı tohum bakımın
dan karşılanmak maksadiyle hazırlıklı bulunması 
ve kredi imkânlarının bu mevsimde maddi ba
kımdan imkânları daha az olan çiftçiye yardım
da bulunmaları için gerekli tadbirleri almaları 
icabeder. Bu hususu hem Yüce Heyetinize du
yurmak hem de Hükümetten rica etmek için 
Yüksek Huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı 
özür dilerim. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım 
muhterem arkadaşlarım. 

3. — İdare Âmiri İzmir Üyesi Hilmi Onat; 
Meclisler müşterek Başkanlık Divanınca ziyaret
çiler hakkında ittihaz edilen kararların tatbikin
de müşküllere uğradıkları ve bu hususta sayın 
üyelerin yardımcı olmaları halikında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat gündem dışı 
söz istemişlerdir. Usule uygundur. Buyurun 
Sayın Onat. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuzu kısa bir süre için işgal 
edeceğimden dolayı evvelâ özür dilenim. 

Muhterem arkadaşlar; bizi İdareci Üye 
olaralk seçtiniz, sizin isteklerinize göre ve size 
lâyık da bir çalışma yapmak zorundayiz. Yal
nız, evvelce 1962 yılında ve 4 sayılı bir Müşte
rek Divan Kararı ile Millet Meclisinin ziyaret
çilerini disipline eden bir Tüzük bütün üyelere 
dağıtılmıştı. Bundan sonra tekrar Meclislerin 
Divanlarında yine İdare Âmirlerinizin, yine siz
lerin selâmetiniz ve istirahatiniz için Mr deklâ
rasyon yayınladı. Ve bunda da madde madde 
durumu, ziyeretçileri, 'kimlerin serbestçe girip 
çıkacağını, hangi kapılardan ziyaretçilerin ka
bul edilebileceğini tasrihan arz etti. Buna rağ
men üye arkadaşlarımızın bizim yaptığımız hiz
metlerde bize yardımcı olmadıkları maalesef 
müşahade edilmektedir. Dün bir olaya bendeniz 
müdahale etmek zorunda kaldım. Ziyaretçilere 
açık olmıyan bir ikapı önünde vatandaşlar yığı
nak halinde toplanmışlar idi zaten Meclis top
lantıları da yoktu. Bu vatandaşlarımızı ziya
retçi yerine götürmek için müteaddit davetleri
mize rağmen, maalesef milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımız bu vatandaşların buradan da zi
yaretçi olarak girebileceklerini ısrarla beyan 
etmişlerdir. Bu hâdisede yanımızda bulunan ar
kadaşlarımızın isimleri bendedir, sanidinidirler.-
Ve vatandaşları âdeta, talhrik edecek şekilde hi
tapta bulunmuşlardır. 

İşte görüyorsunuz A. P. liler bu kararı aldı, 
Hükümet bu kararı aldı, eskiden yoktu gibi söz
leri bendeniz bizzat işittim. Şimdi arkadaşları
mı teşhire lüzum görmüyorum. Yalnız tekrar 
tekrar arkadaşlarımızın bizim göreceğimiz hiz
metlerde bize müzahir olmalarını biz istirham 
ediyoruz. Arkadaşlarımızı teşhir etmek değil, 
kusurları da getirmek değil ama, bütün arka
daşlarımız bilmektedirler ki, aldığımız kararlar 
bizzat içinde yaşadığımız Meclisin üyelerinin 
selâmeti ve istirahatı içindir. Ibununla beraber 
beğenilmiyen kısımlar var ise bu deiklerasyon-
da, bu alman kararlarda lütfen 'bize işaret 
buyursunlar, biz bunu Divana götürürüz, ge
rekli düzeltmeleri de yaparız. Benim istirhamım, 
Senato İdare Âmirlerinin hizmetlerine bütün 
arkadaşlar müzahir olsunlar. Biz de emirleriniz-
deyiz. Ve bütün müşkülleriniz için Anayasanın 
ve İçtüzüğün bize verdiği hak ve salâhiyetlere 
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dayanarak gece ve gündüz hizmetinizdeyiz. 
Arzı malûmat ederim. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Niğde Üyesi İzzet Gener'in, İçişleri Ko
misyonu üyeliğine aday gösterildiğine dair Ada
let Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Grupumuz adına İçişleri Komisyonuna îzzet 

Gener'in, aday gösterildiğini saygiyle arz ede
rim. 

A. P. Grup Başkan V. 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Önerge 
var, okutuyorum. 

6. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN —• Komisyonlarda bir çok açık
lar mevcuttur. Mütemadiyen istifalar olmakta, 
yeni talipler bulunmaktadır. (Bu sebeple daha 
önce basılmış ve dağıtılmış bulunan listeler üze
rinde yeniden işaretler yapılmak lâzımdır. Ağır 
ağır okuyacağım, sayın üyelerin takiple işaret 
etmelerini bilhassa rica ederim. Bu arada Di
lekçe Karma Komisyonunda bulunan Sayın 
Azmi Erdoğan Anayasa ve Adalet Komisyonunu 
istediğinden oraya aday gösterilmiştir. Karma 
Dilekçe Komisyonunda üye bulunan bir sayın 
üye diğer her hangi bir komisyonda üye olamı-
yacağı cihetle Sayın Azmi Erdoğan'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonundan çıkarılması lâzımgelir. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kütahya Üyesi Ethem Erdinç'in, Simav 
Kaymakamı ve Jandarma Komutam hakkındaki 
sözlü soru önergesini geri aldığına dair önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 
Sayın Adalet ve İçişleri Bakanları tarafın

dan cevaplandırılmak üzere Simav Kaymakamı 
ve Jandarma Komutanı haklarında Yüksek Ma
kamlarına vermiş (bulunduğum sözlü soru öner
gemin geriverilmesine müsaadelerini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kütahya Senatörü 
Bayındırlık Bakanı 

Et em Erdinç 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geriverile-
cektir. Bilgilerinize sunulur. 

Komisyonlara üye seçimi için bâzı önergeler 
vardır, okutuyorum. 

2. — Gümüşane Üyesi Halit Zarbun'un, İç
işleri Komisyonundan istifası. 

BAŞKAN — İstifayı okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başlkanlığma 
Seçilmiş olduğum Dahiliye Komisyonundan 

istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Gümüşane Senatörü 
Halit Zarbun 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

[ 4. — Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu'nun 
I Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifa ettiğine 

ve Dilekçe Karma Komisyonuna adaylığını koy
duğuna dair önergesi. 

j BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Seçilmiş bulunduğum Adalet Komisyonundan 

istifa ediyorum, Dilekçe Komisyonuna seçilmek 
için talibolduğumu arz ederim. 

Bolu 
Sırrı Uzun'hasanoğlu 

i BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Sos
yal İşler Komisyonu Üyeliğine aday gösterildiği 
hakkında C. H. Partisi Grupu Başkanvekili tez
keresi. 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı 'dan boşa

lan Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine İstanbul 
I Senatörü Mebrure Aksoley'i Grupumuz adayı 

olarak arz ediyoruz. 
C. H. P. Grupu Başkanvekili 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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Bu sebeple Dilekçe Karana Komisyonunda iki 
açık yer, bir aday bulunmaktadır. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık üye sayı
sı iki. Eski matbu kâğıtlarda Sayın Gener ile, 
Azmi Erdoğan (bulunuyor. Ve Sayın Gener İç
işleri Komisyonuna seçilmiş bulunuyor. Bu se
beple Sayın Uzuhasanoğlu talib olmuşlardır. Sa
yın üyeler Sayın Gerger'i silecekler, Sayın Uzun
hasanoğlu'nu yazacaklar. Bağımsızlar bir yeni 
aday gösterecekler, Dilekçe Karma Komisyonu 
için ıbir aday rica edeceğiz. (Gürültüler) 

Efendim, Şimdi Sayın Uzunhasanoğlu var. 
Bir de bağımsızlardan bir aday rica edeceğiz. 

VASFİ GERGER (ürfa) — Sayın Suat 
Ürgüplü'yü aday olarak gösteriyoruz. 

BAŞKAN —• Saym Suat Hayri Ürgüplüdür. 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık iki sayın 
üye. Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu, Sayın Suat 
Hayri Ürgüplü. Bütçe ve Plân Komisyonu, açık 
üye sayısı bir, aday sayısı üç. Sayın üyeler iki
sini her hangi ikisini silecekler, birisini bıraka
caklardır. Bu adaylar şunlardır: Niyazi Ağır-
naslı, Mehmet Ali Demir, Rasim Hancıoğlu. 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komis
yonu açık sayısı üç, değişme olmuştur. Rifat 
Etker silinecek yerine Hasan Kangal yazılacak. 

Böylelikle Hasan Kangal, Sıtkı Ulay, Kâzım 
Yurdakul. 

İçişleri Komisyonuna geçiyoruz. Açık üye sa
yısı iki, adaylar; Hasan Kangal silinecek, Ha
san Kangal yazılıdır, yerlerine 1. Hulusi Söy-
lemezoğlu, 2. İzzet Gener. 

İçişleri Komisyonu o halde Hulusi Söylemez-
oğlu ve İzzet Gener. (Orana uyuyor mu sesleri) 
Evet hesapları yapılmıştır. Bunların yerlerine-
dir. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu: Açık üye 
sayısı 4. Sayın Mehmet İzmen ile Sabri Topcu-
oğlu'nun isimleri silinecek, yerlerine Rasim 
Hancıoğlu ve kontenjandan bir isim rica ede
ceğiz. Kontenjana düşmektedir. Malî ve İktisa
di İşler Komisyonuna kontenjandan bir isim 
rica edeceğiz. 

Şöyle olacak: Malî ve İktisadi İşler Komis
yonu: Sayın Termen, Turhan Kapanlı, Rasim 
Hancıoğlu, 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Ben 
yokum orada efendim. 

BAŞKAN —• O halde bağımsızlar bir isim 
bildirsinler, bu iş bitsin. (Gürültüler) 

Şimdi, Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
için bağımsızlar bir isim ve kontenjan bir isim 
bildirsinler. 

Evet, bağımsızlardan veyahut kontenjan
dan birer isim! Veriyor musunuz efendim, 
isim 1 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Vermiyoruz efendim. 

BAŞKAN — İsim vermiyorlar. Bilâhara dol
dururlar. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna iki, ba
ğımsızlar, bildiriyorlar mı Efendim "bağım
sızlar bildiriyorlar mı? Bildirmiyor. Şimdiye 
kadar iki isim verilmiştir. Malî ve İktisadi İş
ler Komisyonuna; Ziya Termen, İhsan Hamit 
Tigrel. Şöyle oluyor, Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonunu, açık üye sayısı 4, üç aday ismini 
veriyorum. Ziya Termen, Turhan Kapanlı, İh
san Hamit Tigrel. Millî Eğitim Komisyonu, ba
sılı kâğıtta olduğu gibi, muhafaza ediliyor. 

Tarım Komisyonundan, Hulusi Söylemez-
oğlu çizilerek, yerine Mehmet İzmen yazılacak 

tır. Böylelikle Tarım Komisyonu; Mehmet İzmen, 
Yılmaz İnceoğlu, Mehmet Pırıltı. 

Sosyal İşler Komisyonunda Mehmet Pırıltı 
silinecek yerine, Mebrure Aksoley yazılacak. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunda açık üye sayısı 2, dir. Üç aday mevcuttur. 
Yalnız Sayın İhsan Hamit Tigrel, Malî ve İk
tisadi İşler Komisyonuna talip oldu ve kendileri 
de aynı zamanda Dışişleri Komisyonuna seçil
diklerinden dolayı, bir üyenin ikiden fazla ko
misyona üye olamıyacağı sebeple buradaki 
adaylıkları düşüyor, o halde şöyle olacaktır: 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na, Sabri Topçuoğlu, Emin Açar. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna yeni bir 
hane açılacaktır. Oradan Sayın Sırrı Uzunha
sanoğlu istifa etmiş, yerine Sayın Azmi Erdo
ğan talip olmuştur. Listenin sonuna başlık, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu yazılacak aday; 
Azmi Erdoğan. 
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Şimdi Tasnif Heyetini seçiyoruz. Sayın Meh
met Emin Durul ? Buradalar. Sayın Halil Ağar ? 
Buradalar. Sayın Zihni Betil? Yoklar? Sayın 
Tulunay? Burada idi, buradalar. Tasnif heyeti 
Sayın Durul, Sayın Ağar, Sayın Tulunay'dan 
müteşekkildir. 

Oylamaya hangi seçim bölgesinden baş
lanacağına dair kura çekiyorum: Haldun 
Menteşeoğlu: Muğla. («İktisadi İşler Komisyo
nuna 4 ncüyü bulamadık» sesleri) Yeni gelen 
arkadaşlar, daha önce tashih edilen listele
ri, tashihlerini yapan arkadaşlarından ala
caklar. Bir kişi noksan efendim, vermediler. 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Komisyon seçimlerinin neticesini okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma, Bütçe Plân, Bayındırlık 

Ulaştırma ve imar ve İskân, İçişleri ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma komisyonlarında 
açık bulunan üyelikler için yapılan seçime 
(126) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad

ları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

M. Emin Dural Halil Ağar 
Üye 

Mehmet Zeki Tulunay 

Suad Hayri Ürgüplü 126 
Sırrı Uzunhasanoğlu 126 
Niyazi Ağırnaslı 50 
M. Ali Demir 12 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı kendisine ait yer 
için bir aday göstermiyor. Açık kalacak. Za
ten Hariciye Encümeni için de bu şekilde bir 
muamele yapmış bulunmaktayız. 

(Haldun Menteşeoğlu'ndan başlanılmak üze-
ze isimleri okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler oylarını kullansınlar. Oy verme işlemi 
bitmiştir. 

Tasnif neticesine kadar, saat 16,00 da top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

Rasim Hancıoğlu 
Hasan Kangal 
Sıtkı Ulay 
Kâzım Yurdakul 
Hulusi Söylemezoğlu 
İzzet Gener 
Ziya Termen 
Turhan Kapanlı 
İ. Hamit Tigrel 
Sahir Kurutluoğlu 
Hazım Dağlı 
Mehmet İzmen 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Mehmet Pırıltı 
Mebrure Aksoley 
Sabri Topçuoğlu 
Emin Açar 
Azmi Erdoğan 
Rifat Etker 

48 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
121 
126 
126 
126 
126 
126 
126 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonunda üç 
aday bulunan Sayın Niyazi Ağırnaslı, Sayın 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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Mehmet Ali Demir ve Sayın Rasim Haneıoğlu, iş
tirak eden üyelerin salt çoğunluğunu temin ede
medikleri için seçilememislerdir. Onun dışında 
bulunan diğer üyeler bütün üyeler salt çoğun
luğu temin etmişlerdir. Tasnif heyetinden Sa
yın Tulunay, buyurun. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) 
— Muhterem arkadaşlar, tasnif sırasında 
14 rey, çizilmemiş Tasnif Komisyonuna 
gelen bu kâğıtlarda, 14 rey çizilmiyen-
Ieri muteber addetmedi arkadaşlar. Be
nim kanaatim tamamen aksinedir. Baş
ta gelenlerin tam rey alması lâzımgelir ka
naatindeyim. Bu bakımdan muhalefet şerhi ver
miş bulunuyorum. Tasvibinize arz ediyoruz. Ka
bul ederseniz seçilmiş sayılır. Kabul etmezseniz 
seçilmemiş sayılır. Arz ederim. 

16 .12 .1965 O : 2 

BAŞKAN — Üç aday bulunan bir listede, 
her hangi bir işaret olmadığına göre şu veya bu 
başta yazılmanın irade izharı mânasına gel
mesine asla imkân ve ihtimal yoktur. Bu se
bepten salt çoğunluk temin edilmediği için Sa
yın Niyazi Ağırnaslı, Mehmet Ali Demir ve Ra
sim Hane.ıoğlu'ndan hangisinin seçileceğine 
dair bu şekilde muhalefet, şerhine rağmen 
Başkanlık bir işaret bulunması sebebiyle, ira
de izharı bulunmadığı, kanaatindedir. Gelecek 
Birleşimde Plân ve Bütçe Komisyonu üyeliği 
için yeniden seçim yapılacaktır.. 

21 Aralık Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16}25 
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