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MÎLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 
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CİLT: 33 

1. Birleşim 

/ . 11 . 1964 Pazar 

Sayfa 
1. — Gelen kâğıtlar 3:5 

2. — Başkanın açış söylevi 5 
3. — Başkanlık Divanı seçimi. (Başkan-

vekilleri, Kâtipler ve tdare Âmirleri) 5:7,17: 
18 

4. — Başkanlık Divanının Genısl Ku
rula sunuşları 7 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Ayduı-
çer ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna 
üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin aynı konuda Hükümetten gele
cek kanun tasarısı ile birlikte müzakere
sini temin için bekletilmesine karar ve
rilmesi hakkında Bütçe ve Plân Komisyo
nu Bakanlık tezkeresi (3/287) 7:8 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/937) 8 

*-

Sayfa 
3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı

lındaki iki aydan fazla izin alan Adıyaman 
Milletvekili Ali Turanlı'ya ödeneğinin veri
lebilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezke
resi (3/938) 8:9 

4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Diyarbakır 
Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na ödeneğinin 
Verilebilmesi hakkında Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/939) 9 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi 
Bakanı Muammer Erten'in dönüşüne kadar 
kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kcımal Demir'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/940) 9 

6. — Bulgar Hükümeti Ticaret Bakanı
nın vâki daveti üzerine Bulgaristan'a gide
cek olan Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin 



Sayfa 
dönüşüne kadar kendisine Maliye Bakanı 
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun gö
rü! düğüne dair Cumhurıbaşkanbğı tozike-
ıvısi (3/941) 9 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'ın, Sağlık ve Sosyal Vardım Ba
kam Kemal Demire Köy işleri Bakam Le
bi t Yurdoğlu'nun ıveıkilli'k et/nitelerinin uy
gun görüldüğüm1 dair Cumıhurbaşkanlığı 
tez'kerem (3/9-42) 9 

8. — Sivas'ın ((emerek ilçesi Köseli köyü 
nüfusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 01 
sayısında kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan 
doğma 1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresinin geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/879) 9:10 

9. — Vazife ile Tokyo'ya, gidecek olan 
Devlet Bakanı Malik Yolaç'm "dönüşlüne (ka
dar kendisine Devlet Bakanı Nüvit Yetki n'-
iıı vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/944) 10 

10. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü ha
ne 34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfûsa ka
yıt 11 Sait oğlu, Sultan 'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç.'un ölüm cezasına çarp
tırılması bakında Başbakanlık tezkeresinin 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/806) :10 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Fennî tslimyeli'nin dönüşüne 
kadar kendisine Maliye4 Bakanı Ferid Me
len'in vekillik etmesini uygun görüldüğüne 
dair Ouimhurba.ş'kanlığı tc/Jkeresi (3/94(5) .10 

12. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun. Cemal Erkin'in 
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı ve 
Başbakan yadımcısı Kemal Satır'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/947) 10 

13. — Vazife ile yurt dışına giden Mil
lî Fğitim Baıkaııı îbraıhıiiiıı Ölkfem'in dönü
şüne kadar kendisine Tarım Bakanı Turan 
Şalıin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/948) 10:11 

Sayfa 
14. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Millî Savunma Bakanı llhami Saııcar'-
ın dönüşüne kadar kendisine İçişleri Baka
nı Orhan Üztrak'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/949) 11 

1f>. — Vazife ile yurt ılışma, gidecek 
•olan Çalışma Balkanı Bülent Eeevit'ıin 
dönüşüne kadar ik'enclisine Turizım ve Ta
nıtma Bakanı Ali ihsan Göğüs Hin vekillik 
etmçisinin uygun görüklüğfün<e dair Cunı-
üuıtbaşıkaulığı tezkeresi. (3/950) .11 

16. — Tokat MilLetveikiü Ali i t a IJlu-
soy'a lıaıstailığına binaen üly ay izin veril-
ıııesi halkikında Başikanluk Divanı tezke
resi (3/951) 11. 

17. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
Millî Eğitini Bakanı İbrahim öktem'in 
dönüşüne kadar kendisine .Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/981) 11 

18. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı Turan Şalıin'in dönüşüne 
kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demirin evkillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/982) 11 

19. - - Vazife ile yurt dışına, giden lHas
tı rina Bakanı Ferit Alpiskcnder'in dönüşü
ne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel-
Bakanı Mehmet Yüeeler'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/983) 11:12 

20. -— İstanbul Milletvekili Saadet Ev
ren'in, Millî Eğitim Bakanının ifa ettiği 
hizmet süresince, takibettiği eğitim politi
kasının, Anayasanın 89 ucu maddesi gere
ğince, gensoru voliyle görüşülmesine dair 
önergesi. (11/3) 12 

21. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve 
prensiplerine uyınıyan durumlar yaratan 
Millî Eğitim. Bakanı hakkında, Anayasanın 
89 nen maddesi gereğince, gensoru açılma
sına dair önergesi (11/4) 12 : 14 

22. - - Parti Grupları Başkan vekilleri
nin : 

I - A) Üçüncü toplantı yılında Geçi
ci Komisyonlardan çıkmış olup gündeme 
giren işlerle 



Sayfa 
B) Üçüncü toplantı yılında Geçici Ko

misyonlardan çıkmış olup Cumhuriyet Se
natosunda değiştirilerek Millet Meclisine 
iade edilen işlerin aynı Geçici Komisyonlar
da ve mevcut üyeler tarafından görüşül
mesi, 14 

2. — Daimi komisyonlardan çıkmış olup 
aynı yıl içinde görüşülmesine başlanmış 
olan işlerin kaldığı yerden müzakeresinin 

Sayfa 
devamı hakkında varılan kararın tasvibine 
dair önergesi 14:16 

23. — Parti grupları Bagkanvekilleri-
nin: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını 
ilgilendiren işlerin Sanayi Komisyonuna 
havalesine, Köy İşleri Bakanlığı için 15 üye
lik yeni bir komisyon kurulmasına ve ilişik 
cetvelde adları yazılı komisyonların üye sa
yılarının hizalarında gösterilen esaslar da
iresinde tesbit edilmesine dair önergesi 16:17 

»*•« n*m* 

GELEN KÂĞITLAR 

T manlar 
1. —- Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı

nın Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkında Anlaş
maya Türkiye Outiı huriye ti Hükümetinin katıl
ın asının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/725) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. - - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/J) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
mın tasarısı (1/726) (Karma Bütçe Komisyo
nun a) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1.964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/.l) ve (A/o) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nım tasarısı (1/727) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

4. — Mehmet İhsan Pereye vatanı hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı (1/728) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Müzeler döner sermayesi işletmesi 
kanunu tasarısı (1/729) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

(!. — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan. Devletine hibe edil
mesi hakkında kanun tasarısı (1/730) (Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli bir iş
letme kurulmasına dair kanun tasarısı (1/731) 
(riaşiırımı ve Plân komisyonlanna) 

Tezkereler 
8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/952) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

9. - Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
haıvm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/953) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

10. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/954) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
ni iyona) 

1.1. ----- Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nuu, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/955) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

12. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/956) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

13. ••- Trabzon Milletvekili Kkrem Dikmen 
ile Antalya, Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/957) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyo
na) 



14. — Urfa Milletvekili Sabri Kılıç'm yasa- | 
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/958) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karına Komisyo
na) 

15. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/959) (Sayıştay Komisyonuna) I 

16. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 | 
bütçe yılı kesinhesabına aifr uygunluk bildiri- ı 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/960) (Sayıştay Komisyonuna) 1 

17. — istanbul Üniversitesinin 1962 bütçe 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke-* 
resi (3/961) (Sayıştay Komisyonuna) 

18. — Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13, 
cilt 4, sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğlu, Fi-
dan'dan doğma 1 . 12 . 1933 doğumlu Kaçak 
(Kaçar) Oelik, Eleşkirt'in Remadan köyü hane 
22, cilt 4, sayfa 40 ta nüfusa kayıtlı Mirzeoğlu, 
Ayçan Via n doğma 21 . 4 . 1929 doğumlu Ab-
dülmecit (Mccit) Taşdemir, Eleşkirt'in Köle 
köyü hane 43, cilt 8, sayfa 47 de nüfusa ka
yıtlı Hasanoğlu, Fatma'dan doğma 1341 doğum
lu Abdulgani (Gani) Karasu ve Eleşkirt Köle 
köyü hane 17, cilt 7, sayfa 185 te nüfusa kaytılı 
Mustafaoğlu, Cevahir'den doğma 2 . 4 . 1939 
doğumlu Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm ce
zalarına çarptırılmalarına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/962) (Adalet Komisyonuna) 

19. — Ankara Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığının, 1963 yılma ait bilanço, kâr-
ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/963) (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

20. — Abant ve Bolu çevresi Turizm Ano
nim Şirketinin 1963 yılma ait bilanço kâr ve 
zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi (3/964) (Kamu İktisadi Teşebbüs-
lari Karma Komisyonuna) 

21. — Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 
T. A. Ortaklığının 1963 yılma, ait bilanço, kâr 
ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/965) (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

22. — Armutçuk Kömür İşletmesi Müessese
sinin 1961-yılma ait hesap ve işlemlerinin sunul- | 

duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/966) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karm,a Komisyonuna) 

23. — Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma 
Sanayii Türk Anonim Ortaklığının 1963 yılma 
ait hesap ve işlemlerinin sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/967) (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

24. — Eti Yapı Limitet Ortaklığının 1962 
yılına ait hesap ve işlemlerinin sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/968) (Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

25. — Etibank Genel Müdürlüğü ile Mües
seselerinin 1961 yılma ait bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/969) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

26. — Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi
nin 1961 - 1962 yıllarına ait hesap ve işlemleri
nin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/970) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

27. — Kepez ve Antalya havalisi Elektrik 
Santralleri T. A. Ortaklığının 1962 yılma ait 
hesap ve işlemlerinin sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/971) (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

• 28. — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
1961 yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/972) (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

29. — Maden Hurdacılığı Türk Anonim Or
taklığının 1963 yılma ait hesap ve işlemlerinin 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/973) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

30. — Makina Yedek Parçaları Türk Anonim 
Şirketinin 1963 yılma ait bilanço, kâr ve zarar 
hesaplarının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/974) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

31. — Sümerbank Genel Müdürlüğü ile mü
esseselerinin 1961 yılma ait hesap ve işlemleri
nin sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/975) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komasyonuna) 

32. — Tasfiye halinde bulunan Maraş Pa
muklu Dokuma Sanayii T. A. Ortaklığının 1963 
yılma ait bilanço, kâr ve zarar hesaplarının su-
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nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/976) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

33. — Tasfiye halinde bulunan Kauçuk Sa
nayii T. A. Ortaklığının 1963 yılma ait hesap ve 
işlemlerinin sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/977) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

34. — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 
1961 - 1962 yıllarına ait bilanço, kâr ve zarar he
saplarının sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi (3/978) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

35. — Salihli Palamut ve Valeks Sanayii 
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılma ait bilanço 
kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/979) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

BAŞKAN — Sayın Arkadaşlar, birinci devre 
dördüncü toplantı yılının ilk birleşimini açıyo
rum. Muhterem arkadaşlarıma hoş geldiniz de
rim. («Teşekkür ederiz» sesleri) 

Millet Meclisimiz geçen üç senelik çalışma 
devresinde 429 toplantı yapmış ve bu suretle ke
sif bir mesai serf etmiş, bu müddet zarfında 
509 kanun çıkarılmış, 271 karar ittihaz olunmuş
tur. Bundan başka C. Senatosu ile birlikte 

BAŞKAN — Grup Başkanlıklarından aldığı
mız Başkanlık Divanı adaylarına ait tezkereleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı için,Anayasa

nın 84 ncü maddesi gereğince partimize ayrılan 
bir başkanvekili, bir idareci üye ve iki kâtiplik 

36. — Türkiye Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığı ve Afyon, Çukurova, Balıkesir, 
Bartın, Çorum, Elâzığ - Altınova, Gaziantep, 
Niğde, Trakya, Söke Türk Anonim Ortaklıkları
nın 1963 yılma ait hesap ve işlemlerinin sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/980) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

37. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile bu işletmeye bağ-lı Divriği 
Madenleri Müessesesinin 1963 yılma ait hesap 
ve işlemlerinin sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/981) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

38. — Türkiye Petrolleri Türk Anonim Or
taklığının 1961 - 1962 yıllarına ait hesap ve iş
lemlerinin sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/982) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

56 müşeterek toplantı yapılmış ve 97 Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karan çıkarılmıştır. 

Yüce Heyetinize son içtima yılında da mem
leket ve millet hizmetinde üstün baraşılar dile
rim. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. (Yoklama, yokla-
t ma sesleri) çoğunluğumuz vardır, yoklamaya lü

zum yoktur efendim. 

için aşağıda isimleri yazılı milletvekilleri Parti 
Grupumuzca aday olarak tesbit edilmişlerdir. 

Bilgilerineze arz olunur. 
Saygılarımla, 

M. Meclisi A. P. Grup 
Başkanvekili 

Ali Naili Erdem 

BIRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

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

2. — BAŞKANIN AÇIŞ SÖYLEVİ 

S. — BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ (BaşkanvekiUeri, Kâtipler ve İdare Âmirleri) 
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M. Meclisi Başkan vekili Ferruh Bozbeyli (İs

tanbul) 
İdareci Üye Zühtü Pehlivanlı (Ankara) 
Divan Kâtibi Nevzat Şener (Amasya) 
Divan Kâtibi Sabri Keskin (Kastamonu) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 Kasım Pazar günü saat 10,30 da O. H. P. 

Millet Meclisi Grup Umumi Heyetinde yapılan 
seçim neticesinde, Millet Meclisi Divan kâtiplik
lerine aşağıda isimleri yazılı milletvekilleri aday 
olarak seçilmişlerdir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Millet Meclisi 

O. H. P. Grup Başkanvekili 
Dr. Kemali Bayazıt 

1. Veli Uyar (Yozgat) 
2. Sürcyya öner v(Siirt) 
-'î. Nurettin Akyurt (Malatya) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 Kasım 1964 Pazar günü saat 10,30 da Mil

let Meclisi C. î î . P. Grupunda yapılan seçim ne
ticesinde, Millet Meclisi İdare Amirliğine, Edir
ne Milletvekili Süleyman Bilgen aday olarak se
çilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Millet Meclisi 

G. H. P. Grup Başkanvekili 
Dr. Kemali Kayazıt 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 Kasım 1964 günü yapılacak olan Başkanlık 

Divanı seçimlerinde partimiz adaylarının aşağıda 
isimleri gösterilen milletvekillerinden ibaret ol
duğunu saygıyle arz ederim. 

Y. T. P. Prup Başkanvekili 
Millet Meclisi 

Sekip İnal 

Başkanvekili Mekki Keskin (Konya) 
İdareci Üye Muslih Görentaş (Van) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkan vekilliği için Grupumuz 

tarafından Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'im 
aday olarak gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
C. K. M. P. 

Grup Başkanvekili 
Gevad. Odayakmaz 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Grupumuzun 1 . .11 . 1964 Pazar günü yap
tığı toplantıda Yozgat Millet vekili İsmet Kapı
sızın, Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip 
Üyeliğine aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Millet Partisi Grup Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlarım, okunan 
tezkerelerden do anlaşılacağı üzere Başkanlık 
Divanı için gruplar adaylarını tesbit edip bil
dirmişlerdir. 

Başkan vekilliği için Sayın Ferrııh. Bozbey
li, Sayın Mekki Keskin ve Sayın Nurettin Ok 
arkadaşları mız ad ay d ir. 

İdare amirlikleri için Sayın Süleyman Bil
gen, Sayın Muslih. Görentaş ve Sayın Zühtü 
Pehlivanlı arkadaşlarımız adaydır. 

Başkanlık Divanı kâtiplikleri için Sayın Nu
rettin Akyurt, Sayın Süreyya öner, Sayın Veli 
Uyar, Sayın İsmet Kapsız, Sayın Sabri Keskin 
ve Sayın Nevzat Şener arkadaşlarımız adaydır. 

Şimdi dağıtılmış olan üç kâğıdın birine 
başkanvekillerinin, diğerine idare âmirlerinin, 
üçüncüsüne de Divan kâtiplerinin isimlerini 
yazacaksınız. Divan kâtipleri adaylarının isim
leri şunlardır:. 

Sayın Nurettin Akyurt, 
Sayın Süreyya öner, 
Sayın Veli Uyar, 
Sayın Nevzat Şener, 
Sayın Sabri Keskin, 
Sayın İsmet Kapısız, 
İdare amirlikleri için adaylar: 
Sayın Süleyman Bilgen, 
Sayın Zühtü Pehlivanlı, 
Sayın Muslih Görentaş, 
Şimdi kur'a ile üç tasnif heyeti seçilecektir. 

Evvelâ başkanvekili eri tasnif heyeti için kura 
çekiyoruz. 

Hasan Tahsin Uzun?.. Burada. 
Burhan Arat?.. Burada. 
Süreyya Endik?.. Yok, 
Ali Cüceoğlu?.. Yok. 
Ahmet Nihat Akay?.. Burada. 
Bu üç arkadaşımız başkan vekilleri seçimi için 

tasnif heyeti üyesi olarak seçilmişlerdir. 
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Şimdi İdare amirlikleri seçimi için yine kur'a 

ile tasnif heyetini seçeceğiz. («Aynı tasnif heye
ti yapsın», «Bir tasnif heyeti kâfi» sesleri) 

Her seçim için ayrı tasnif heyeti seçilecek
tir efendim. 

îlhami Ertem?.. Yok. 
Halit Ziya Özkan?.. Yok. 
Tahsin Türkay?.. Yok. 
Mustafa Kemal Erkovan?.. Burada. 
Rahmi İnceler?.. Burada. 
İsmail Sarıgöz?.. Burada. 
Bu üç arkadaşımız İdare âmirleri seçimi için 

tasnif heyeti olarak seçilmişlerdir. 
Kâtiplikler için tasnif heyetini seçiyoruz. 
Hayri Mumcııoğlu?.. Burada. 
Kemal Kaya?.. Burada. 
Saffet TCminağaoğlu?.. Burada. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

_7. —. Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer re 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kamına üc geçici 
madde eklenmesine dair kanun telifinin aynı 
konuda Hükümetten gelecek kanun tasarısı ile 
birlikte müzakeresini temin için bekletilmesine 
karar verilmesi hakkında Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (3/936, 2/287) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 107 ar

kadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Komisyonumuz
da müzakere sırasında, Hükümetin de bu mevzu 
üzerinde bir çalışması olduğu, bu çalışmanın 
neticesine kadar müzakerelerin geri bırakılma
sı Hükümet temsilcileri tarafından teklif edil
miştir. 

Bu talep üzerine, mezkûr kanun teklifinin, 
gelecek olan kanun tasarısı ile birlikte müzake
re edilmek üzere bekletilmesi kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlıı 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz?. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Evet, efen

dim. 
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Bu arkadaşlar kâtiplikler tasnif heyetine se

çil mislerdir. 
Şimdi, hangi bölgeden seçime başlanacağını 

tesbit için kura çekiyoruz. Seçime Bursa, böl
gesinden başlanacaktır. 

Seçimlerin üçü birden yapılacaktır. Başkan-
vekilleri, İdare amirlikleri ve Divan kâtiplikle
ri için 3 ayrı sepet kürsüye konmuştur. İsim
leri okunan arkadaşlarımız oylarını o şekilde 
kullanacaklardı*. 

(Bursa seçim çevresinden başlamak suretiy
le oylar toplandı) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan ar
kadaşımız var mı?. Başka oyunu kullanmıyan ar
kadaşımız yok. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. Tasnif heyeti lütfen yerlerini alsınlar. 

('Umdemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım; adı geçen 2(>2 
sayılı Kanuna geçici üç madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, bendeniz de dâhil olduğum, halde, 
muhtelif partilere mensup 107 arkadaşımız ta
rafından. Temmuz 1962 de Meclise verilmiştir. 
Aradan iki sene gibi büyük bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen bugün bu teklif Millî Savun
ma ve Maliye komisyonlarından geçmiş halen 
Bütçe ve Plân Komisyonunda gündemin üzerin
de bulunmaktadır. Yalnız Meclis tatile girme
den evvel Bütçe ve Plân Komisyonunun vardığı 
bir karar ile, Meclisin faaliyete başladığı anda, 
komisyonda bulunmak üzere yeniden Hükümetin 
görüşünün alınmasına karar verilmişti. Madem
ki teklifimiz Hükümet tarafından yerinde bulun
muş ve buna mütedair tasarı getirilmek üze
redir, o halde Bütçe ve Plân Komisyonuna ve 
Hükümet tarafından müsbet bir görüş veril
mek suretiyle bundan böyle gecikmesine mâni 
olunmasını ve biran evvel Yüce Meclis Umumi 
Heyetine gelmesini temin hususunu takdirle
rinize arz ederek istirham ediyorum. Tezkere
nin reddedilmesini hürmetlerimle tekrar arz 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzük 
hükümlerine göre müddeti zarfında Komisyon
ca çıkarılmamış olan İm kanun teklifi üzerinde 

— 7 
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Komisyon nedenini Yüce Heyete 'bildirmişti. 
Yüce Heyoule buna ıttıla kesbetmiştir. Esasen 
yeni içtima yılı başı olduğu için komisyonları
mız yeni baştan teşkil edilecektir. Yeni komis
yon bu evraka vaziyet edecek ve kendi görüşü
nü ayrıca tesbit edecektir. Halen bu tezkere
nin reddi için yapılabilecek bir muamele yok
tur. Onun için bu hususta ayrıca hiç kimseye 
aör/. vermiyeceğim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Oya koymı-
yacaksmız değil mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır, koymıyacağım, bilgini
ze sunuyorum. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/937) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 4 . 9 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fııad Sirmen 
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Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı, 73 gün, 

hastalığına binaen. 20 . 6 . 19G4 tarihinden iti
baren, 
x BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğiu, 1 ay, 

hastalığına binaen. 4 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar, 15 gün, 
hastalığına binaen. 22 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak, 10 gün, 
hastalığına 'binaen. 9 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat, 1 ay, 
hastalığına binaen. 1 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 3 
ay, hastalığına binaen, 22 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Kadircan Kaili, 10 gün, 
hastalığına binaen. 5 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Adıyaman Milletvekili 
Ali Turanlı'ya ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi (3/938) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında, iki 

aydan fazla izin alan Adıyaman Milletvekili 
Ali Turanlı'ya ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı, 73 gün, 
hastalığına binaen. 20 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğiu, 1 ay, 
hastalığına binaen. 4 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar, 15 gün, 
hastalığına binaen. 22 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak, 10 gün, 
hastalığına Ibinaen. 9 . 7 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat, 1 ay, 
hastalığına binaen. 1 . 7 . 1964 tarihinden, iti
baren, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, 3 
ay, hastalığına binaen. 22 . 7 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı, 10 gün, 
hastalığına binaen. 5 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir... 

4. — Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılında 
iki aydan fazla izin Diyarbakır Milletvekili Yu
suf Azizoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi hakkın
da Başkanlık Divanı tezkeresi (3/939) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

4 . 9 . 1964 
Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili 
Yusuf Azizoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan; keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Ba
kanı Muammer Erten'in dönüşüne kadar kendi
sine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De-
mir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/940) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Bakanı 

Muammer Erten'in dönüşüne kadar kendisine, 
Saflık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De-
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

6. — Bulgar Hükümeti Ticaret Bakanının 
vâki daveti üzerine Bulgaristan'a gidecek olan 
Ticaret Bakanı Fennî- îslimyeli'nin dönüşüne 
kadar kendisine Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/941) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
XXI nci Milletlerarası Filibe Fuarının açıl

ması münaseebtiyle Bulgar Hükümeti Ticaret 
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Bakanının vâki daveti üzerine Bulgaristan'a gi
decek olan Ticaret Bakanı Fennî Îslimyeli'nin 
dönüşüne kadar kendisine, Maliye Bakanı Fe
rid Melen'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e 
Köy İşleri Bakam Lebit Yurdoğlu'nun vekillik 
etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/942) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e Köy 
İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun dönüşlerine 
kadar vekillik etmelerinin Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Sivas'ın Gemerek İlçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayısında 
kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan doğma 1933 do
ğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresinin gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/879) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 5 . 1964 tarihli ve 5/4 -1956 sayılı 

yazımız; 
ölüm cezasına hükümlü Aşir öztürk tarafın

dan vâki iadei muhakeme isteminin incelenmesi 
için adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi 
hususu, Adalet Bakanlığının 19 . 9 . 1964 ta
rihli ve 22976 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tezkerede adı geçen mahkûmiyet dosyası 
geri gönderilecektir. 

9. — Vazife ile Tokyo'ya gidecek olan Dev
let Bakam Malik Yolaç'm dönüşüm kadar ken
disine Devlet Bakam Nüvit Yetkin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/944) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile Tokyo'yo gidecek olan Devlet Bakanı 
Malik Yolaç'm dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Oemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul ur. 

10. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, tfultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/806) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 1. . 1964 tarihli ve 5/4. - 425 sayılı 

yazımız; 
Ölüm cezasına hükümlü Recep Oruç. tarafın

dan vâki karar tashihi isteminin incelenmesi için 
adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi hu
susu, Adalet Bakanlığının 13 . 10 . 1964 tarihli 
ve 24936 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adı geçen mahkûmiyet dosyası geri gönde
rilecektir. 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakamı Fennî tslimyeli'nin dönüşüne kadar ken-
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dişine Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/946) 

.BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakam 

Fennî Islimyeli'nin dönüşüne kadar kendisine, 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Oemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

12. — Vazife ile yurt dışına gidecek olmı Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Ratır'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğün e dair Cumliurba-ska.nlığı tezkeresi 
(3/947) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Oemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satırın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Oemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

13. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı İbrahim Öktem'in dönüşüne kadar 
kendisine Tarım Bakanı Turan Şahin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/948) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba-, 

kanı ibrahim Öktem'in dönüşüne kadar kendi
sine, Tarım Bakanı Turan Şahin'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
,.,;-...:-•: Oemal Gürsel 

http://Cumliurba-ska.nl
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

// . — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bahanı llhami Sancar'ın dönü
şüne kadar kendisine içişleri Hakanı Orhan Öz-
trak'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair C'umhurb aşk anlığı tezkeresi (3/9-49) 

BALKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı llhami Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine İçişleri Bakanı Orhan öztrak'm 
vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN" -— Bilgilerinize sunulur. 

15. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakeını Bülent KceviVin dönüşüne kadar 
kendisine Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali ihsan 
Cöğüş'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/950) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı Bülent Eccvit'in dönüşüne kadar kendi
sine, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Gö-
ğüş'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — Tokat Milletvekili Ali Rıza Ill-usoy'u-
hantalığına binaen üç ay izin verilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi (3/951) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Grenci Kurula 
Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy'un hasta

lığına binaen, 24 . 9 . 1964 tarihinden itibaren 
üç. ay izinli sayılması Başkanlık Divanının 
28 . 10 . 19fi4 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüov, 1 asviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

.'...• Fuad Sirmen 
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BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Millî 
Eğitim Bakanı ibrahim öktem'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'iu 
vekillik etmesine dair Cunıhurheı-şkanlığı tezke
resi (3/981) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Millî Eği

tim Bakanı İbrahim Öktem'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'iu vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Oürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

18. — Va-zife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Turan S ahin'in dönüşüne kadar ken
disine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/982) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım Ba

kanı Turan. Şahin'in cKiniişüne kadar kendisine, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun, görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Oürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

19. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender'in dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü-
celer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/983) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka

nı Ferit Alpiskender'in dönüşüne kadar kendi
sine, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun, görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

20. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
MİIU Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğitim politikasının, Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince, Gensoru yoliyle 
görüşülmesine dair önergesi (11/3) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanı Dr. ibrahim öktem'in 

ifa etiği hizmet süresince takibettiği (eğitim) 
politikasının, millî menfaatlere zarar verici ma
hiyette olduğu, ayrıca tasarruflarının Anaya
sayı ve kanunları ihlâl yolu ile keyfî muamele 
mahiyetini iktisabettiği sabittir. 

Mumaileyh, vatandaşı hakiki mümessili olan 
her partiye mensup sayın milletvekilleri tarafın
dan defeatle ikaz edilmesine rağmen kendisini, 
kanun nazarında suçlu kılan politikasında inatla, 
ısrar etmiştir. 

Siyasi, cezai ve hukukî sorumluluğu aşikâr 
olan bakanın, ademiitimat yolu ile düşürülebil-
mesini teminen, politikasının, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Gensoru yolu ile görüşülmesini 
talebederim. 

• istanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anayasa 
ve içtüzük hükümlerine göre bu önergenin gün
deme alınıp alınmaması bu toplantıyı takibeden 
ilk toplantıda görüşülecektir. 

21. — Bolu Milletvekili Kâmil İnaVın, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve prensiple
rine uymıyan durumlar yaratan Millî Eğitim 
Bakanı hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince, Gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/4) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
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1. Yıllandır bu memlekette" yatırımlaraı 

yerine değM ^iya^eıt adamüıariinıın isteği ille ol
duğu söylemdi! <Bu isaikiaJt gidişin1 plânlı devre
ye girişimizde sioın buılimiasi1 ,gere(lciındi, tmiaaile&ef 
Milli Eğitıi'iu Biaıkamılığıında Balkanım şaıhısi gay-* 
retleri yüzümden! pilâmımı hedefime ve prenısıipfe-
rimıe uyımııyam duruımllar yaratııimııışıtıır. 

&). 1964 - 1965 dersr yılımda yurduımıuizda 
30 tıaıne ortaokul; açıldı. ıBuı oıkuliLarm açıilışıe-
da hangi 'kus'tıaısilıaıi' göz ömâinde tıuıtaıHuıp da açııl-
dığıını incelediğimizde hakilkıatfer meydana çıik> 
mıakıtaıdiır. Bu yıl laiçdiam 30 lorttiaokukun ilerisin
de oıütfiusllanı 8 650 odamı Burdur illinin' AğLaisumı 
ilıçjeısi, Çamhheımşim 10 327, DemMi ilinin Kale 
ilçesinin. bucağı lOİan Babadağ'ım nıüfuısu 10 984, 
izmir'in Narludero ıbuoağımııtı nüfusu 11 17)6; 

ib)i Yukarda zikrettiğimi auaihiıye vıe kazaıl'a-
na lOİfcul a!çııklığı ihaflde ıifüJfmıs bakımlımdan bum-
llardam daıhaı 'fazıla yani müftüsü 11 852 oltam So
beni ikaızasıınıa olknil açılıma/maştır. Nüfustu 8 000 
lOİ'ıamı ,'k^alıa'na o>kuılj ac/ılurken, 12 000 ıraüfusalto, 
kazaya aç lim.ay ışınım kalbimi yapımaik iımtkâmı&ız-
diT. 

-e)1 1961 yılımda binası halk taraflından yıa-
pıilıan okulun iç. mıaİMmıeleri yine halk tarafım-
ıd'aıı ısu, elektrik, bahçe duvarı gibi moıksaınlıarı 
92 800 lira nakdî, 35 000 lira aynî ve .bedenî 
yardım karşılığında tamamlanıp 3 yıldan beri 
Millî Eğitim Bakanlığına müracaat yapıldı. (Mil
lî Eğitim Bakanı 1963 ders yılında öğretmenim 
yok okulu açıp açmamak arasında fark olmaz bu 
yıl hiçbir ortaokul açılmıyacak plânlama müsaa
de ettiği takdirde eğer ortaokul açarsak bunla
rın birincisi Seben olacak, dediği halde). Maale
sef bu yıl açılan 30 ortaokulun sonuncusu dahi 
olamadı. 

d) Yol ve uzaklık bakımından açılan okullar 
arasında da Seben önde gelmektedir. Nerede kai
li plân, program, Millî Eğitim Bakanına haklı 
olarak sormak icabediyor. 

2. Ortaokul yaptırma derneklerine Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara bak
tığımızda eskiden yapılan hataların devamından 
başka bir şey göremiyoruz. Misal: 

Bu ders yılında açılan 30 ortaokula bugüne 
kadar yapılan yardımları incelersek hayretler 
içinde kalınır. Bu yardımlar 10 000 lira ile 
170 000 lira arasında değişiyor. Yani arzu edi
lene ton ile, arzu edilmiyene de gram ile para 
dağıtımı yapılıyor. Bunun ne kadar izahı yapılsa 

Mil'let Mediısi Baişlkamılığımıa 
Aşiağıda arz ettiğimi muaddeller Ihakkunda 

Anayaısaımoı 89 men Maddesi geneğiıuee (yıatea 
Millî Eğitim Balkana Ihalkkıındla) ıgere'Hi işlemin 
yürüıtüıl'mesimi ı&nz ©derimi. 

121.10 .1964 
(Bolu MüleltvekiM 

(Kâmil Inıaıl 
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boştur. Ekli cetvel incelendiğinde bu durum dalıa 
açık görülmektedir. 

3. 1964 yılında ilkokul yapımı için illere ay
rılan ödenekleri incelediğimizde paraların hangi 
kıstas ile dağıtıldığı meydana çıkmaktadır. 

Misal : 
Ankara iline 9 milyon lira ayrılıyor. Ankara 

ilinde nüfusu 150 den fazla okulsuz köy sayısı 
102 dir. Halbuki nüfusu 150 den fazla okulsuz 
köy sayısı 397 olan Erzurum'a Ankara'ya ayrıla
nın yarısı veriliyor. 

Nüfusu 150 den fazla okulsuz köy sayısı 3 
olan İstanbul iline 14 milyon lira ayrılıyor, nere
dedir bu işin adaleti? Plânı ve programı? Millî 
Eğitim Bakanı okul açılmasını ve illere paraların 
dağıtımı işinin plânlamaya aittir diyemez, çünkü 
plânlamada açılan ortaokulların yerleri tesbit 
edilmez, bu yıl şu kadar ortaokul açabilirsiniz 
diye plânlama işin prensibini ve umumi plân
daki hedeflere göre adedini tesbit eder. Millî 
Eğitim Bakanlığı da plâna programa, adalet il
kelerine göre okulların yerini ve illere ayrılan 
ödenekleri derneklere yapılan yardımların taksi
mini yapması gerekmekteydi durum maalesef bu
nun tam tersine olmuştur. 

4. On yıldan beri Millî Eğitimte tek derst-
ten üst sınıflara devam etme hakkı tanınmıştı. Bu 
yol Millî Eğitimde doğru olmıyabilir, fakat bir 
hatayı düzeltmek için tekrar hata yapmak icabet-
mez. Millî Eğitim Bakanlığına her gelen Bakan 
şahsi görüşü ile Türk Millî Eğitimini yürütme
ye kalktığı zaman işte bugünkü Millî Eğitimimiz-
deki bocalamalar meydana gelir. 

Bir misalle bu durumu şöyle açıklıyabiliriz: 
Bir arsanın üstüne baba bir ev yaptırır, oğlu be
ğenmez yıkar. Aynı arsaya bir ev de o yaptırır. 
Torun beğenmez yapılan baba evini yıkar bir de 
torun yaptırır. Netice: O silsilenin avuç dolusu 
parası gitmiş fakat tek evleri olmuştur. 

Bir ev uğruna ömrü borçlu ve üzüntülü geçen 
üç nesil, bir kültür birliği, bir inanış birliği, bir 
ileri görüş ve iktisadi düşünüş sistemimiz olma
dığı için biribirini beğenmiyen dede, oğul, to
run olarak kalkınmadan, servet sahibi olmadan 
tükenip gidiyoruz. Millî Eğitim dediğimiz eğiti
mimiz gerçek de millîlikle ilgisi olmıyan bir yön
dedir. Çünkü; halkla memleket, gerçekleriyle ai
lelerin kültürü, sosyal durumu, inanışı, evlerinin 
odası, suyu, ışığı ile yakından ve uzaktan hiçbir 

1 .11 .1964 0 : 1 
I ilgisi yoktur. îşte onun için Millî Eğitim Baka

nının gayretleri yüzünden 68 169 öğrenci tek 
dersten sınıfta kalmıştır. Bu geriye dönüşler yü
zünden memleket ekonomisine yaptığı zarar mil
yarlara yaklaşmaktadır. 

Yedinci Millî Eği'tinı Şûrasının imtihan sis
temleri (hakkında verdiği karar Millî Eğitim 
Bakanının uyguladığının tam tersidir. Şûra 
kararları kitalbı sayfa 148, madde 9 da (sınıf 
;geçme yerine dere geçme elsası prensibolarak 
kabul edilmeli ve bunun tatbikine geçilmesi 
için gerekli Ibültün hazırlıklar etraflıca yapıl
malıdır. ,Bu suretle 'btorçluluk usulünün yarat
tığı proiblemlerde kendiliğinden 'halledilmiş ola
caktır.) denildiği Ihalde, !bu kararlara hiç 
uyulmaya lüzum (bile 'görülmeden şalhsi politika 
yürÜtime yolu tutulmuştur. 

Cemiyet 'hayatında yapılacak değişiklik
ler, şahısların bünyelerindeki değişiklikler ıgi-
Ibi âni ve intikal devrelsi geçirmeden yapılamaz. 
Uygulanacak bir kararın memleket ekonomisi
ne, siosyal bünyeye 'yapacağı tesirler foesalba 
katılmadan yapılmamalıdır. 

Millî Eğiltîm Bakanı bu memleketin gerçek
lerini Ibilmeane'zlikten geliyor. Misal: Üniver
site harçlarının yükseltilmesi konusunda verdi
ği beyanat bu memleketin .gerçekleriyle talban 
talbana zıttır. (Harçların yükseltilmesi doğ
ruymuş öğrenciler hayatlarını çalışarak kaza
nacaklardır diyor). 

Bu memlekette insanlar iş diye kıvranıyor
lar bir kazada açık Ibir hademelik için yüzden 
fazla müracaat edildiğini, memleketteki işsizlik 
yüzünden 100 000 vatandaşın dış ülkelerde ça
lıştığını foilmemezlikten gelmek s'orumluluk al
mış olanlar için doğru Ibir yol değildir. 

5. Her yıl 10 000 nin ürerinde lise melu
nunu bir meslek salhilbi yapmadan !haya)ta at
mak doğru bir yol değildir. Üniversiteye gi
rişleri imtihanla kayıtlamak Anayasamızın 
'50 nci maddesine tamamen aykırıdır. (Halkın 
öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Dev
letin başta gelen ödevlerindendir.) Dediği hal
de bu durum hiç Ibilinmemezlikten geliniyor. 
Ben doktor veya ımü'hendis olacağım diyen in
sanın karşısına engel çıkarmak ve 'bu dâvayı 
(hal yoluna memleket 'hayrına bir çıkar yola 
koymak Millî Eğitim Bakanının vazifesi 'oldu-

I ğu halde üniversitelerimiz muhtardır vazife >on-
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lamıdır diye söyliyemez. Geçen yıl üniversite
lerimizin çift tedrisat yaparak veya gece üni
versiteleri açmak sureltiyle Ibu prdblemin çözüm 
yoluna gireceğini söylediğimiz zaman üniiversi-
•tede çalışan profesörlerimizin arasjtırma ive in
celeme zamanı kalmaz denildi. Acaba yeni açı
lan (birçok hususi yüksek okulda ders vermeleri 
onların vazifelerini aksatmıyor m\\1 

Yine Anayasalınızın 21 nei maddesinde zik
redilen şu hususa da yapılanlar uymamaktadır. 

Madde 21. — (Herkes 'bilini ve sanatı ser-
ibestçe öğrenme hürriyetine sahiptir.) dediği 
halde durum malûmdur. 
Buraya kadar ıgerekçeli 5 maddede tbplaıuış 

olduğum hususlar Millî Eğitim Bakanının 
şahsi 'tutumu yüzünden olmuştur. .Bu durUm-
larm lalhkik ve tetkikine lüzum görmeden 
Millî Eğitim Bakanının bu vazifeyi (bırakması
nı 'beklemekteyiz. 

1963 - 1964 ders yılında açılan otuz ortaokula 
Millî Eğitim Bakanlığının derneklere yardım fo
nundan çeş'iltli yıllarda, yaptığı yardımların 

't'oplammı 'gösterir cetvel 
1. -•- Ağrı - Diyadin Ortaokulu Yoktur 
2. - - Ankara - Akdere Ortaokulu » 
3. -—• Ankara - Çamlıdere Ortaokulu '55 000 

- Aydın - Sultatıhisar Ortaokulu 20 000 
- Burdur - Ağlasun Ortaokulu 33 000 
- Çankırı - Yapraklı Ortaokulu 45 000 
- Denizli - Babadağ Ortaokulu 24 000 
- Erzincan - Çayırlı Ortaokulu 67 000 
- Erzurum - Narman Ortaokulu 170 500 
- Kars - Bigor Ortaokulu Yoktur 
- Kars - Tuzluca Ortaokulu 33 000 
- Muğla - Ulak Ortaokulu 77 000 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
!). 

10. 
I I . 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

24. 

Tîize - Çamlıhemşin Ortaokulu Yoktur 
Sinop - Türkeli Ortaokulu 52 500 
Tekirdağ Çerkezköy - Orta
okulu 10 000 
Tokat - Alımız Ortaokulu 54 000 
Trabzon - Arsin Ortaokulu 65 000 
Urfa - Halfeti Ortaokulu Yoktur 
Van - Muradiye Ortaokulu Yoktur 
Yozgat - Şefaatli Ortaokulu 130 000 
Zonguldak - Eflani Ortaokulu 84 000 
Adana - Diiziçi Ortaokulu 37 500 
Sakarya - Karasu Ortaokulu 54 000 
Aydın - Merkez .İncirliova 
Ortaokulu 20 000 
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25. — İzmir - Narlıdere Ortaokulu Yoktur 
26. — Kars - Selim Ortaokulu 124 000 
27. — Konya - Meram Ortaokulu 15 000 
28. — Malatya - Blguvan Ortaokulu 65 000 
29. _ Manisa - Salihli - Adalu 

Ortaokulu Yoktur 
30. — Sinop - Erfenek Ortaokulu 40 000 

BAŞKAN — Bu önergenin de, demin arz et
tiğim gibi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
göre bu toplantıyı takibeden ilk toplantıda gün
deme alınıp alınmaması hususu görüşülecektir. 
Grup Başkanlıklarınca verilmiş olan bir önerge 
vardir. Okutuvorum. 

.9,3 — Parti Grupları Bankan vekillerinin, 

1 - A) Üçüncü itoplantı yılında Geçici Ko
misyonlardan çıkmış olup gündeme giren islerle 

Ti) Üçüncü toplantı yılında ,Geçici Komis
yonlardan çıkmış olup Cumhuriyet Senatosunda 
değiştirilerek Millet Meclisine iade edilen işlerin 
aynı Geçici Komisyonlarda ve mevcut üyeler ta
rafından görüşülmesi, 

'}. —- Daimî komisyonlardan çıkmış olup ay
nı yıl içinde görüşülmesine başlanmış olan Üsle
rin kaldığı yerden (müzakeresinin devamı hakkın
da varılan kararın tasvibine dair önergesi, 

Millet Meclisli Başkanlığına 
26 Ekim 1964 günü, Millet Meclisi Başkanı 

ve Partiler Meclisi Grup Başkan vekillerinin iş
tirakiyle yapılan toplantı sonunda : 

1. - A) Üçüncü toplantı yılında Geçici Komis
yonlardan çıkmış olup gümdeıme giren, 

B) Üçüncü toplantı yılında Geçici Komis
yonlardan çıkmış olup O. Senatosunda değiştiri
lerek Millet Meclisine iade edilen, 

İşlerin dördüncü toplantı yılında da aynı Ge
çici Komisyonların mevcut üyeleri ile vazifeye 
devam etmelerine ve bu işler için yeniden Ge
çici Komisyonlar teşkiline mahal olmadığına, 

2. -— Üçüncü toplantı yılında daimî komis
yonlardan çıkmış olup aynı yıl içinde müzake
resine başlanmış olan işlerin kaldığı yerd'en mü-
7, akeresinin devamına, 

Karar verilmiştir. 
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Keyfiyetin Genel Kurulun tasvibine arz edil

mesini rica ederiz. 
C. H. P. Meclis Grupu A. P. Meclis Grııpu 

Başkanvekdli Başkanvekili 
Dr. Kemali Bayazıt Ali Naili Erdemi 

Y. T. P. Meclis Grupu C.K.M.P. Meclis Grııpu 
Başfcanvekili BaşkanveMli 

Sekip înal Cevad Odyafema^ 
M. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili 
îamail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo
rum efendiim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; biraz evvel okunan önergede vazi
felerine devam edecek olan geçici komisyonlar, 
sadece raporları gündeme girmiş, olan geçidi ko
misyonlar olarak tesbit edilmiştir. Yüksek Heye
tiniz hatırlıyacaktır ki, geçen toplantı yılının 
başında geçici komisyonların vazifeye devamına 
müteallik alman kararda böyle bir kayıt mevcut 
değildir. Geçen toplantı yılı başında alınan ka
rarda bütün geçici komisyonların vazifelerine de
vamı bahis konusu idi. Yaptığımız kısa bir ted-
kikten anladığımıza göre, balen raporu gündem
de bulunmıyan Geçici Komisyonların adedi 23 
tür. Bunların bir kısmı belki de kendilerine ha
vale ddilen teklif ve tasarıları görüşmeye başla-
ımanıış olabilirler. Fakat, mühim bir kısmı da ça
lışmalarını hayli ilerletmiş olabilirler. Takririn 
bu kayıtla verilmiş olmasındaki sebep; muhteme
len bu geçici komisyonlara ilgili komisyonlardan 
üye seçildiği takdirde bu üyelerin şimdiki üye
ler olmam ası ihtimalidir. Fakat yine yüksek ma
lûmlarıdır ki ; gerçi bir içtüzük hükmüne, isti-
nadctmekle beraber, halen geçici komisyonlar, 
iiIigMii !klom&yo.nlaıiidan ülye s'eçoıllmielk isuretilyile 
•kurulur, Lâlkin bu üyeler o kondisyonların fikir
lerinin bir nevi mecburi vekâlet müessesesine da
yanan temsilcisi değildirler. Kendi fikirlerini doğ
rudan doğruya geçici Kondisyon üyesi olarak ifade 
•(«lenfler. Simidi 23 tane koimilsıyionun yenliden teş
kil etltliıü'llmeısi ilçiın iligıiılıi Ikoımiilsyonllar toplanılacak, 
üye ^eiçülecelk, bunlar yeinÜldeın 'kuruflacdk, yeni
den Hükümet dalVet effl'dcelk, yeniden Hülkülme-
tiin . üaalbalta (dinlenecek ve yenliden ımıaıddeler 
ın/itealk'tfre ekilecek. Haljlraki nUelselâ, üyeisü buıfoın-

1 . 11 . 1904 0 : 1 
I duğuım Nişan ve Madalya Kanunu teklifini ince-

liyen Geçici Komisyon bütün maddeleri ktıcelıe-
nılş, üç. maldidelsi Ikakııış'tır, Bültlün bu aıtadaşlar 
Ibuttıun başka m'ilsıaHeriııÜldb venmek mJümlMinjdür 
Ibu geçici komisyonliarldia t'ercıülbe ısalhilbli olnmş-
Itiıir, münmreıse salhilbi olmuişlbur, izalhat diinlelmiiş-
tir. Şilmdi yeniden bültlün Ibıunıllara 'baışliaimıaik dü-
rıDmunlda butunmiaımıız gerekliır. MalksaJt; heıışley-
den önce Yüce Meclisin teşriî çalışmasını ko-
laylaısjtırmıalk ve çaibuMaışJtııriınalk ollduğuna göre, 
Yüfkseik Riyaset biraız vakiit bıralkıınalk lû'tifuınlda 
ibulununsa, Ibfızı guruplar blir talkıiir IhazırlamıaJk-
1 aldırlar ve tıpkı geçen toplantı yııliı Ibaşmlda ol
duğu gilbi, geiıjilci komisyonlarım viaızliıf eıye delva-
,1111011 kiaıyıltıllı ve şartlı değil. Falkait blü'tlün ĝeicjici 
ıkdmlilsiyoolar ilcin yapmak hulsüsunlda IMıraız va-
ı'k'iit ibııralkTİimialsını isıtiklhaım eldÜlyloruiz efendilin. 

BA.Ş'KA'N — Grup başkanları aıriklalcîıaışılan'L-
ımız bu mütalâa üzerine takrirlerinin tehirini is
tiyorlar mı efendim? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Biz grup olarak iştirak ediyoruz efendim. 

KEMALÎ BAYAZIT (MaraJş) — Üç grup 
başkanvekili bu ıgörüşe iltdhalk ediyoruiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayını 
Kurda arisaıdaışıımiizıu ifaıd'e ettiği1 >giibi, geçen 
•seme Yüce Meclisimizin! aılıdığu bir karanla BCIL-
ruilmuiş <oIafli geçici ktonı&syonlıaonı mievcult üye-
İcriylö iiçtimia yılı başımda ıdıa vazifelerine de
vam etmieleri eisiaısı kabul edi/mişti Bu sefer
ki teklifte bundan şu noktada layrılanni'alktiaıdıjr; 
geçici komisyonllardan çalkııp da güınıdeıme gir
miş olan işilıer iıçin evvelce ıkuruılmıuş olan ge
çildi komisyonlar aynenı 'etsika üyeleriyle betfalber 
<ça!ışmiaya devamı edeeeikleııdir. Faıkıaıt geçici 
ikoimİ!syonılıaınd:a müzakeresi ibitmiıemiış ve Baş
kanlığa tevdi ediılımıemiış işler için, tıpkı anormal 
kıoıtnisyonlaırda olduğtu ;gıiibi, bütün (bu Kasanlar 
yenibaştan. kııi'ulacak olan komisyonlarda gö
rüşülsün 'deinilııuelkteıdir. Bu itibarla arada uıfafc 
bir fark Vardır. Coşkun Kurca larkadlaşımııızım 
id'eıdiği giiibi, geçen iç taa yılında ku'raJlmıuış ıolan 
ıgeiçiei koımiisyonLaırımızın aıdeldi 23 tür. Kendilile
rine teydi edilbi'iiş olan kanun teklifi ve tlaısatrala-
nnın laıdedi 'de 34 ıdüı*. Bumlaırun kısmen t'eititeik 
ed#mıi!§ lollanı da var, kıısmien tetlklikıne baışilianmia-
iiıııış olanı ıd'a van*. Bunıliai' feoınufeyonfun 'elimde1 

mıiıhteliiıf &a&halaır ara letodktediır. 
İBiziinn, Grup Başikanilıavt ile beraber görüş-
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mömi'zd'e bu tefrik yapmlaya (hâkiım olanı sebep 
şu idi : MuhiteM komıiısıyıoınılaırdlaın verileeeik üçer 
•\ioyta 'beşer üyeden tertiıbeldilıdiğA içini buı geçici 
koımıisyonkiir, esas ksamıiisyıonjl̂ r dla bu sene 'ba
şımda yfeni ha^tıam ikuıituılıaıeağnııdaını dolayı olabi
lir ki, bâzı geoidi komdısyıoınfoarda kaınıuımm msah-
.tçıvası itibarüyıl'e, mütaılâlaısıoiMi alunnnıalsa' lâzum-
.geien bir esaıs komisyonun! hiçbir tetasdloiısti! o 
(geçidi koımisyıonıda bulunımıyabifr. Bu mülâ
haza ile böyle yaıpıılimııştı. Arkadaşınım: ıbu tek
lifimi yazııh lollarak yariıyorısıa ve diğer imza sia-
•hibi üç grup arlkıada^lıarraıız ûa> bal mıütaliâajya 
•kaıtıldılklaıriina 'göre, .oyunuzla suınup; aılunıaıcıak 
kanara göro 'hareket leıdilecelkittir. Yaızıyor mu
sunuz takriri 'efendimi. 

COŞKUN KIRCA (İsitanM) — Yazıyorum 
efendim. 

[BAŞKAN — 'Grup Ibaışkaailıan tiaraifımıdam ve-
rilımiş ollan takrirfd'e şaırndi iziaih. edilen şekilde 
tıaıdilii mtuıtıaız/atraraiKnı 'Coşkumu Kırca larkıaıda'şittnaz 
fcarafıınıdam. verilen takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütün geçici komisyonların vazifeye devam 

etmelerinin karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Coşkun Kıarca 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Grup Başkanları tarafından verilmiş ve şim
di Coşkun Kırca arkadaşımızın verdiği takrirle 
tâdil edilmiş kısımla birlikte Grup Başkanları ta
rafından verilmiş takririn ikinci kısmını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23. — Parti grupları Başkanv ehillerinin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ilgilen
diren islerin Sanayi Komisyonuna havalesine, 
Köy İşleri Bakanlığı için 15 üyelik yeni bir ko
misyon kurulmasına ve ilişik cetvelde adları ya
zılı komisyonların üye sayılarının hizalarında 
gösterilen esaslar dairesinde tesbit edilmesine 
dair 

BAŞKAN — Komisyonların teşkiline ve ko
misyon üyelerinin adedine dair Grup Başkanları 
tarafından verilmiş olan bir takrir var, okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Ekim 1964 günü, Millet Meclisi Başkanı 
ve Partiler Meclis Grupu Başkan vekiller inin 
iştirakiyle yapılan toplantı sonunda : 

1. Komisyonlar sayısının çokluğu, buna mu
kabil sayın milletvekillerinden bâzılarının Ba
kanlar Kurulunda, Başkanlık Divanında, Meclis 
Parti Grupunda görevli olmaları veya partinin 
liderliğini yahut sekreterliğini uhdelerinde bulun
durmaları sebebiyle komisyon çalışmalarına iş
tirak edemiyecek durumda olup ayrıca 12 üyeli
ğin boş bulunması nazara alınarak : 

a) Enerji Bakanlığını ilgilendiren işler için 
yeni bir komisyon kurulmayıp bu işlerin Sanayi 
Komisyonuna havale edilmesine, 

b) Köy İşleri Bakanlığı için 15 üyelik yeni 
bir komisyon kurulmasına, 

c) Komisyonları teşkil imkânı sağlamak üze
re de ilişik cetvelde adları yazılı komisyonların 
üye sayılarının hizalarında gösterilen esaslar da
iresinde tesbit edilmesine, 

Karar verilmiştir. 
Keyfiyetin Genel Kurulun tasvibine arz edü-

mesini rica ederiz. 

C. II. P. Meclis Grupu A. P. Meclis Grupu 
Başkan vekili Başkanvekili 

Dr. Kemali Bayazıt Ali Naili Erdem 

Y. T. P. Meclis C. K. M. P. Meclis 
Grupu Başkanvekili Grupu Başkanvekili 

Sekip İnal Cevad Odyakmaz 

M. P. Meclis Crupu Adına 
ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyonların üye adedini gös
teren cetveli de okutuyorum. 

Komisyonlar 

Dilekçe Karma 
Sayıştay 
Meclis Hcs .in. 
Kitaplık 
Anayasa 
Plân 
Adalet 
Çalışma 
içişleri 
Gümrük ve Tekel 

Üye adedi 

18 
15 
10 
4 

20 
35 
20 
15 
20 
15 
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Komisyonlar 

Dışişleri 
Sanayi 
Millî Eğitim 
Maliye 
Millî Savunma 
Ulaştırma 
Bayındırlık 

M. Meclisi 
Üye adedi 

Sağlı ve Sosyal Yardım 
Ticaret 
Tarım 
imar ve İskân 
Turizm ve Tanıtma 

20 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
24 
15 
15 

B : 1 1 . 11 . 1964 O : 1 
Komisyonlar 

Kamu Ik. T. Karma 
Köy İşleri 

Üye adedi 

35 
15 

BAŞKAN —• Grup Başkanlarının tezkeresini 
şimdi okunan liste ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Grup Başkanlarından ricam; önümüz
deki toplantıya kadar kendilerine ayırılmış olan 
oranlar nisbetindeki üye adedini her komisyon 
için isim olarak tanzim edip Başkanlığa vermele
ridir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANI SEÇÎMÎ (BaşkanvekiUeri, Kâtipler ve îdare Âmirleri) (devam) 

BAŞKAN — Gündemimizde başka bir şey 
kalmamıştır. Başkanlık Divanı için yapılmış olan 
seçime ait tasnif heyetinin raporlarını okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Başkan vekillikleri için yapılan seçime (291) 

zat katılmış ve neticede aşağıdaki isimleri yazılı 
üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Çanakkale Kırklareli 
Burhan Arat H. Tahsin Uzun 

Üye 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 
Ferruh Bozbeyli 
Mekki Keskin 
Nurettin Ok 
Ahmet Tahtakılıç 
Eeşat özarda 
Sadettin Bilgiç 
Sırrı öktem" 
İhsan Tombuş 
Talât Asal 
Ekrem Alican 
Hasan Dinçer 
Cevad Odyakmaz 
Bo§ 

278 
277 
275 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mua
mele bitmiştir. 

Ferruh Bozbeyli, Mekki Keskin ve Nuretin 
Ok arkadaşlarımız Millet Meclisi Başkan vekillik
lerine seçilmişlerdir. (Alkışlar) 

Divan Kâtiplikleri için, tasnif heyetinden ge
len raporu oktuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Divan Kâtiplikleri için yapılan seçime (288) 

zat katılmış ve neticede aşağıdaki isimleri yazılı 
üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Hayri Mumcuoğiu Saffet Eminoğaoğlu 
Üye 

Kemal Kaya 
Veli Uyar : 275 
Süreyya öner : 272 
Nurettin Akyurt : 272 
Nevzat Şener : 271 
İsmet Kapısız : 269 
Sabri Keskin : 255 
BAŞKAN — Muamele tamamdır. İsimleri 

okunan 6 arkadaşımız Divan Kâtipliklerine se
çilmişlerdir. 

İdareci üyelikler için tasnif heyeti raporumu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îdare âmirleri için yapılan seçime (290) zat 

katılmış ve nicede aşağıda isimleri yazılı üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Çankırı 
M. Kemal Erkovan Rahmi İnceler 

Üye 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 
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Muslilı Görentaş 
Süleyman Bilgin 
Zühtü Pehlivanlı 
Veli Uyar 
Boş 

M. Meclisi 
277 
269 
262 

1 
2 

B : 1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Muslilı 
Görentaş, Süleyman Bilgin ve Zühtü Pehlivinlı 
arkadaşlarımız İdare Amirliklerine seçilmişler
dir. Muamele tamamdır. (Alkışlar) 

1 . 11 . 1964 0 : 1 
Sayın arkadaşlar, gündemimizde başka bir 

konu kalmamıştır. Komisyon seçimleri için grup
ların adaylarını tesbit edebilmelerine imkân 
vermek üzere, müsaade buyurursanız, önümüz
deki birleşimi 4 Kasım Çarşamba günü yapaca
ğız. 

4 Kasım Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

BlRİİNCt BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1964 Pazar 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divana seçimi. (Başkanve-
killeri, Kâtipler ve idare Âmirleri) 

2. — Ajydm Milletvekili Hilmi Aydınger ve 
107 (arkadaşınım, 262 sayılı Kanuna üç geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin aynı 
konuda Hükümetten gelecek kanun tasarısı ile 
birlikte 'inıüzaketreısiini temin içim bekletilmesine 
•karar verilmesi hakkında Bütçe ve Plân Ko-
ımisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/936, 2/287) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarıma izin veril
mesi .hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/937) 

4. — Hastalığı stebebiyie iblir toplantı yılım
da ilki aydan fazla izin alan Adıyaman Millet
vekili Aid Turanlı'ya ödeneğinin verilebilmesi 
hakkımda Başkanlafc Divanı tezkeresi (3/938) 

5. — Hastalığı selbelbiyle ibir toplantı yılında 
iki aydan fazla tizin alan Diyarbakır Milletveki
li Yusuf Azizoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi 
hakkında Başkanlık Divanıi! tezkeresi (3/939) 

6. — Vazife ile yuınt dışıma giden Sanayi Ba
kanı Muammer Erten'in dönüşüne kadar kendi
sine Sağıfc ve Sosyal Yardımı Bakanı Kemal De
mir'in Vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/940) 

7. — Bulıgar Hükümeti Ticartet Bakamınım 
vâki daveti üzerime Bulgaristan'a gidecek olan 
Ticaret Bakamı Fennî Isliımıyeli'nin dönüşüne 
kadar kendisine [Maliye Bakanı Ferid Melîen'itn 
vekillik etmesinin uygun (görüldüğüne dair 
Cumhurlbaşkamlığı tezkeresi (3/941) 

8. — Vazife ile yurt dışıma, gidedek olan Dış
işleri Bakamı Ferudun Cemal Erkin'e Devlet 
Bakanı ve Başbakan YardıımeıSı Kemal Sa
tır'im, Sağlık IVG Sosyal Yardım. Bakanı Kemal 
Demir'e K|5y İşleri Balkanı Lebit Yurdoğlu'nun 
vekillik etmelerinin uygun 'görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/942) 

9. — Sivas'ın (Tonnerek ilçesi Köseli köyü 
nüfusunun lıan'e 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Milktatoğlu, Faıtma'dam doğıma 
1933 doğuımlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çaırptırılmasu1 hakkımla Başbakanlık tezkeresi-
nin geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/879) 

10. — Vazife ile 'Tokyo'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Malik Yolaıç'ım dönüşüne kadar ken
disime Devlet iBakamı NüVit Yetkim'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Ouımıhurbajş-
Ikaıılığı tezkeresi ı( 3/944) 

11. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 9'8 sıayısinnda nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sülıtan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
[Başbakanlık teskeresinin geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/806) 

12. — Vazife ile yurt dışıma giden Ticaret 
Balkanı Fenni îslimyeli'nin dönüşüne kadar ken
disine Maliye Balkanı Ferid Melcn'in Vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumıhurlbaş-
kanliğı tezkeresi. (3/946) 

13. — Vazife ile yurt, dışıma ıgidecek olan Dış
işleri Bakanı Ferudun Cemal Erkin'in dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcısı Kemal Sıatır'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. '(3/947) 

14. — Vazife ile yurt dışına ıgiden Millî Eği
tim Bakanı İbrahim Öfctem'in dönüşüne kadar 
kendisine Tarım. Bakanı Turan ıŞahin'in vekillik 
'ötmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/948) 

15. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunıma Bakanı İlham! Sancar'ın dönü
şüne kadar kendisine İçişleri Bakanı Orhan 
özirak'm vekillik ötmesinin uygun görüldüğü
me dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/949) 

16. — Vazife ile yurt dışına gıidecc olan 
'Çalışma Balkanı Bülent Ecevit'in dönüsüne ka-

(Devamı arkada) 
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dar 'kendisine Turizm, iye Tanıtıma IBa'kanı Ali Ilı
şan. 'GöğüsHin velk'illıik ettınasinin uygun görül
düğünü dair 'Cumılıuılba^kanlıiiğı !fcezlkeresi. 
(3/950) 

17. — 'Tidkat Millet vekili Ali Rıza Ulusoy'a 
haıstıaıhğma binaen üc ay izin verelim esi (hakkında 
Basjkanlıılk Divanu ıtezikereıstİ! (3/951) 

1.8. — İstanbul Milletvelkili Saadet Eıvren'in, 
Millî Eğitimi Batanının, lifa <c!tıfciği lıizınet ısür'e-
ısıince takibettiği eğitim pol.itlifcasiin.in, Anayasa
nın 89 ncu ımaddösi gereğince, 'Gensoru yöliyle 
ıgömişül'm'osine dair önergem. (11/3) 

19. — Bolu Milletvdkill /Kâmil- înıal'm, Beş 
Yıllılk ıKalkınıma Plânının lıedefine ve prensip
lerine uyımıyan durumlar yaratan Millî Eğitimi 
Balkanı llıalkikında, Anayasanın 89 neu maddesli 
gereğince, Gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/4) 
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