
D O N E M : 1 C İ L T : 38 TOPLANTI : 4 

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

-«"i " < w » »« 

94. Birleşim 

28 . 4 . 1965 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklamalar 

Sa3rfa 

335:336 

336:337 

337,338 

4. — Başkanhk Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 338 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, «son günlerde inkişaf gösteren sol 
cereyanlar, 23 Nisan günü Kızılay'da ge
çen olaylar ve bu cereyanlar karşısında 
Hükümetin halkı uyarması, tedbirler al
ması gerektiğine dair demeci, 338:340 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu'nun, Çiftelerde, geçen bir ad:î 
hâdise dolayısiyle bu olayların artmış bu
lunduğu, Hükümetin bunları tahkik ederek 
tedbir alması lâzımgeldiği hakkında de
meci. 340:341 

3. — Adana Milletvekili Mehmet Geçi-
oğlaı'nun, Çukobirlik müessesesinin Genel 
Müdürsüz idare edildiği, Birliğin bünye
sindeki kooperatif1 erden bâzılarının ortak
lara ödediği mahsul bedellerinden % 5 

Sayfa 

kestiği, bâzılarının tam ödeme yaptığı, 
Birilik memurları arasında huzursuzluk 
bulunduğu, Ticaret Bakanlığının bu mü
esseseye tarafsız bir Genel Müdür tâyini 
ile gerekli teftişleri yaptırması icabettiği 
konularında demeci. 34 

4. — Meclis komisyonları bugünlerde 
kesif bir mesai yapmak durumunda oMuk-
ları için üyelerin Genel Kurulun öğleden 
evvelki toplantılarına katılamadıkları, bu 
sebeple şimdilik bu toplantılardan vazge
çilmesi hususundaki gruplar adına verilen 
önerge. 

5. — Görüşülen işler 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekilleri Kasım Gülek ve Ke
mal SarTİbrahiıııoğkı'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru (1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı: 527) 

6. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 

Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline 

:343 

343 
843 
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bağlanması sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780) 355 

2. — Manisa Milletvekili Hıurrem Ku-
bat'ın, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/800) * 355 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Ginit-
lioğlu'nun, işçi Sigortaları Kururunun, 
işçilerin tedavilerini bir elden, Sağlık • 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle 
yaptırmasının daha istifadeli olup olmıya-
cağına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Ba
kanı Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/816) 

4. — Edime Milletvekili Fahir Giritli-
oğlıu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz kö
yündeki tapulu arazileri cebren işgal 
edilen ve matauilleri ile tarım ağaçları 
yağma olunan şahısların durumlarının ne 
olacağına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/818) 356 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, bir Alman gencinin, yapılan ihbar üze
rine, İstanbul Emniyet makamları tara
fından nezarete alınıp işkence yapıldığı 
hakkındaki1 neşriyatın doğru olup olma
dığına dair İçişleri ve Adalet bakanların
dan sözlü sorusu (6/819) 356 

6. — İzmir Milletvekili Osman Sabrı 
Adal'ın, Rum Ortadoks Patriği Athenago-
ras'ın dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan haberdar olunup 
olunmadığına dair İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 356 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının im
zası sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının 
miktarı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi 
durumlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/831) 356 

8. — Edime Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, 
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin 
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Ba 
kanından sözlü sorusu (6/836) 356 

9. — Erzfurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi 

356: 
357 
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açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/837) 356 

10. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazi
leri de ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu 
karşılığı kredi alamamalarının önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân Bakanmdan sözlü sorusu (6/842) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi 
içerisinde, kurulması düşünülen bir sanayi 
tesis bulunup bulunmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (J6/843) 357 

12. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Burdur'da hayvan besiciliği 
ile uğraşan ve 15 milyon lira sermayeye 
sahip bulunan kimselerin kredi ihtiyaçları
nın nereden sağlanacağına dair Tarım ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/844) 357 

13. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine . 
bağlı Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine 
bağlı Data lanı köyünde, tarım arazisi ağaç
landırılan köylülere, başka yerden toprak 
verilmesi ve d sanatı öğretilmesi konula
rında, bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
su (6/845) 357 

14 — Konya Milletvekili Rüştü ozan
ın* Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, 
Konya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, 
bir kararı bulunup bulunmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/850) 357 

15 — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'
in, İller Bankasınca, 1963 icra plânına ko
nulmuş olan işlerden ne kadarının tamam
landığına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/851) 357 

16. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un, hakkında adlî takibat yapılmakta 
olduğu için teşekkül emrine alınmış bulunan 
Devlet Demiryolları eski Maliye ve Muhase
be Dairesi Reisinin bir göreve atanması 
sebebine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (6/852) 357 
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17. — Adana Milletvekili Hasan Ak-

say'ın, cami gibi herkese açık bir mahalde 
yapılan konuşmaların, önceden, ağır bir san
süre tabi tutulması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/854) ' 357 

18. — Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'm, il merkezlerinde ibadete kapatılmış 
cami bulunup bulunmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/855) 357 

19. — Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'm, Türkiye'de Halkevi adında kaç 
dernek bulunduğuna ve kurucularının ve 
halen başkanlarının kimler olduğuna dair 
Adalet ve Maliye Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/856) 357 

20. — Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'm,- bugüne kadar, yabancı devletlerin 
aleti olmak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm 
giymiş kaç din adamı bulunduğuna dair 
Mi l î Eğitim ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/857) 357 

21. — Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'ın, îmam - Hatip okullarında ıslahat 
yapılması lüzumunu duyuran sebeplerin 
neler olduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/858) 357:358 

22. — Niğde Millet vekili Haydar 
Özalp'in, Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması 
icabeden 3 - 4 kilometrelik yolun ele alın
maması sebebine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/859) 358 
. 23. -— Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp 'in, Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su 
temin etmek için açılan 14 aded yeraltı su 
kuyusunun ıslahı hususunda ne düşünül
düğüne dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/860) 358 

24. — Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp'in, Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulu
nan Romalılardan kalma, yüzme havuzu ve 
köşk mesiresi turistik tesisinin, bir senedir, 
kapalı tutulması sebebine dair İçişleri ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/861) 358 

25. — Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp'in, Niğde ilini, en kısa mesafe ile Ada
na asfaltına bağlıyacak yolun inşasına önem 
verilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve | 
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Tanıtma Bakanlarımdan sözlü sorusu 
(6/862) 358 

26. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Niğde'nin Ortaköy ilçesi Dıdırlı ve 
Karaman köyleri muhtarlarını, seçimleri
nin kesinleşmesine rağmen, görevlerime baş
latmayan vali hakkında ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/863) 358 

27. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nın, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel 
Müdürlükleriyle yönetim kurullarına yapı
lan tâyinlere dair Başbakandan sözlü soru
su (6/864) 358 

28. — İstanbul Miletvekili Sahabettin 
Orhon'un, valiler vb emniyet teşkilâtı 
mensupları arasında geniş ölçüde nakil 
ve tâyin yapıldığı hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/865) 358 

29. — Edirne Miletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği 
tütünlerin üstün kaliteli olup olmadığına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/866) 358 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıl
lardan' beri, tarım teşkilâtının gereken şe
kilde ikmal edilmemesi sebebine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/867) 358 

31. — Niğde Miletvekili Ruhi Soyer'-
in, memleketimizde mevcut Rum Cemaati
ne ait kaç aded vakıf buluduğuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/868) 359 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyün
deki Birdik suyu üzerinde yapımına baş
lanan sulama tesislerine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanların- . 
dan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Turgut 'un sözlü cevabı 
(6/869) 359:360 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, Erzrum'un Tortum ilçesinin 
Azort bucağının Uzundere mahallesinden 
geçen sel yatağının temizlenmesi hususun
da bir karar alınıp alınmadığına dair so-
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rıiöu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/870) 360:361 

34. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden 
turistik asfalt yolun yarım ka an kısmının en 
kısa zamanda yapılması için ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/871) 361 

35. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plaj
larında Turizm Bankası tarafından yapı
mına başlanan otelin en kısa zamanda biti
rilmesi ve işler duruma getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 361 

36. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca Önce 
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan 
iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/873) 362 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'mun, Yüksekova ilçesine bağlı 
Oramar (bucağının beş köyü halkının il ve 
ilçeleriyle irtibatlarının sağlanması için 
ne düşünüldüğüne da ' r İçişleri ve Bayın
dırlık Baaknlarından sözlü sorusu (6/874) 362 

38. — İzmir Milletvekili Şfftasi Osma'-
nın, tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisine nakdî 
yardımda bulundukları hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına d. ir Başbakan
dan sözlü sorusu (6/875) 362 

39. — Mardin Milletvekilli Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni 
formalitelere riayet etmeksizin, Hükümet 
Konağını tamir ettirdiğinin doğru olup ol
madığına dair İçişleri .Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/876) 362 

40. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi 
için makam arabaısiyle Ankara'ya gelip 
gittiğinin doğru olup olmadığına dair İçiş
leri Bakaııınmdan sözlü sorusu (6/877) 362 

41. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Aııkan'm, Midyat Kaymakamının, vatan
daşlara ait bir arsayı, istimlâk etmeden ve 

»Nayıa 
bedelini ödemeden cadde açmak suretiyle, 
tahrip ve işgal ettiğinin doğru dLup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından söz.ü sorusu 
(6/878) ^ 362 

42. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'ın, İbnülemin Mahmut KemaH 
İnal 'm vakfı olan konağın kimler tarafın
dan yıktırıldığma dair Devlet ve İçiş1 eri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/879) 362 

43. — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'nm, Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş kaç cemiyet bulunduğuna ve 
bunlardan kaçının siyasetle iştigal ettiği
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/881) 362 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'mn, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbi
rine bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün ne 
zaman tamir edileceğine dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/882) 362:363 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki 
derenin, yarım kalan kısmının, ne zaman 
ikmal edileceğine dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/883) 363 

46. — Erzurum'Milletvekili Nihat Di-
ler'dn, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğin
ce, 1964 yılında, Doğu - Anadolu'da yapıl
ması kararlaştırılan iki çimento fabrikası
nın etüt ve projelerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/884) 363 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, petrol kaynaklarının, süratli olarak, 
işletilmesi konusunda ne gibi1 bir yol ta-
kibedileceğine dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/885) 363 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, toprak tevzi komisyonları ile ka
dastro heyetlerinin tezat halindeki çalış
malarından haksızlığa uğrayanların. ducum-
darının ıslah edilip edilmiyeceğine dair 
İmar ve İskân ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/886) 363 

49. — Tunceli Milletvekili Vahap Kış-
oğlu'nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan 
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ücret ve tazminatların verilmemesi sebebine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/887) 363 

50. — Kocaeli 'Milletvekili Süreyya So-
fuöğlu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştiril
mesini, merkeze alınmasını ve emekliye 
sevk edilmesini âmil olan sebeplerin neler 
olduğuna dair Başbakan ve İçişleri, Baka
nından sözlü sorusu (6/888) 363 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye 
ve köyleini sel âfetinden ve su baskının
dan korumak için ne tedbirler alındığına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı 
(6/890) 363:366 

52. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm, Karşıyaka ve Altay Kulüpleri 
hâdisesi üzerine verilen ve basma intikal 
eden beyanatın mahiyetine dair, Devlet 
Bakanından ısözlü sorusu (6/891) 366 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, me-
rinosculuğu teşvik ve geliştirmek için ne 
yapıldığına dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/892) 366 

54^ — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve vete
riner teşkilâtlarının noksan oluşunun mah
zurları üzerinde durulup durulmadığma 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/893) 366 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde otu
ran bir aşiret ağasının köye nişan töreni 
için gelenlerin köye girmesine silâhla mâni 
olduğunun doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/894) 366 

56. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nfjın, Elâzığ bölgesinde E ektro -
Metalürji ve Elektro - Kimya sanayii te
sisleri kurulması konularında yeni etüt ve 
hazırlıklar olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/895) 366 

57. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, İzmir ile Antalya arasındaki turis-
.tiik yolıun, Korkuteli - Tefenni arasının, 

I Sayfa 
acele inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan ve Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/896) 366 

58. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Türkiye Radyolarının kül
tür, sanat ve müzik yayınlarının, halkın 
ihtiyaç ve temayül1 erine göre, yeniden tan-

| zimi yolunda ne gibi tedbirler alınması dü-
' şünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma Ba-
| kanından sözlü sorusu (6/897) 366:367 
j| 59. — Mardin Milletvekili Esat Ke-
j mal Aybar'ın, Hudut illerimizde yürürlü-
| ğe konulan 9 numaralı Sirkülerin, bâzı hü-
î kümlerinin, Anayasaya aykırılığının tetkik 
I edilip ed'lmediğine deir İçişleri Bakanın

dan sözlü sorusu (6/898) 367 
60. — Mardin Mi'letvekili Esat Kemal 

Aybar'ın Mardin ili çevresinde, 1963 yılın
da, emanet suretiyle kaç ilkokul binası 
yapıldığına ve bunların hizmete g r i p gir
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/899) 367. 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin iline, âfet fonundan ya
pılan yardım m'ktarına ve yardımın kim
lere ve ne suretle tevzi edildiğine dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/900) 367 

62. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin'in Derik ilçesi bucağın
da yapılması kararlaştırılan Sağlık Oca
ğının Kasırkanco köyüne yaptırılması se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/901) 367 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu 
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan İz
mir Milletvekili Arif Ertunga'nın, mil
letvekilliği sıfatının devam edip etmedi
ğine dair Millet Mecliisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/902) 367 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Batman petrol havzasında çalı
şan işçilerin grev yapması sebebine dair 
Çalışma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından sözlü sornsı;ı (6/904) 367 

65. — Nevşehir Milletvekilli Ramazan 
Demirsoy'un, yurtta tehlike halini almış 
bir gericilik akımı varlığının kabul edilip 
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edilmediğine dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/905), 367 

66. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
ziova'mn, Almus baraj gölü içerisinde kal
dığı için istimlâk edilen arazilerin bedel
lerinin ne zaman verileceğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından «sözlü so
rusu (6/906) 367 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı 
içinde, hizmete açılıp açılmıyaeağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/907) 367 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'm, Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tır 'm, şahsiyle ilgili beyanatının Tür
kiye Radyolarından yayınlanması sebebi
ne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/908) 367 

69. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'ın, bakımı Karayollarına aidolan 
bir kısım yolların, bu yıl il bayındırlık 
müdürlüklerine devrolunduğunun doğru 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/909) 368 

70. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldjoğan'ın, Lice - Kulp - Muş karayolu
nun yapımına ne maksatla ve hangd tarih
te başlandığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/910) 368 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da 
bir selüloz fabrikası kurulacağının doğru 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/011) 368 

72..— Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan'ın, Lice ilçesinde yapılan ev
lerin, maksada uygun olarak, ikamete 
tahsis olunup olunmadığına dair îmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/912) 368 

73. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için 
Vakıf Zeytinlikler işletmesinden fazla fi
yatla zeytin yağı alındığının doğru olup ol
madığına dair Millî Savunma ve Devlet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/913) 368 

74. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurul-
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masının münasibolaeağı raporla tevsik edi
len Çimento Fabrikasının Van'a nakledil
mesi sebebine dair Sanayi Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/914) 368 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin J Tür-
kay'ın, Doğu Menzil Kumandanı General 
Faruk Güventürk hakkında, 4 Mart 1964 
tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan ya
zısından dolayı, bir işlem yapılıp yapıl
madığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/915) 368 

76. — Sivas Milletvekili Güner Sansö-
zen'in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin baş
ka bir yere naklelilmesi sebebine dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/916) 368 

77. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Rize'nin Ikizdere, Çamlıhemşin 
ve Kaptanpaşa bölgelerinin kalkınması için 

1964 ve mütaakıp yıllarda, neler yapılması
nın düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/917) 368 

78. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Çay işlerinin müstakil bir teş
kilât tarafından yürütülmesi hususundaki 
çalışmaların bugüne kadar bitirilememesi 
sebebine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel 
Bakalanndan sözlü sorusu (6/918) 368 

79. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin Basın - ilân Kurumunun 24 
sayılı Genel Kurul kararının 8 nci madde
sindeki dizgi makinası kullanma mecburi
yetinin Anayasamızın 23 neü maddesine 
aykırı olup olmadığına dair Maliye ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/919) 368 

80. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pul
larından kaldırılması sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/920) 369 

81. — Giresun IMilletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamız
da Hükümet tabipliğinin münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/921) 369 

82. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini 
Yavuz Kemal bucağına bağlıyacak olan 
yolun inşa ve ikmalinin bir plâna bağlı 
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olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/922) 369 

83. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak
mak 'in, orman suçlarından dolayı sulh 
ceza mahkemelerinde karar altına alınan 
maktu avukat ücretlerinin kaldırılması 
veya azaltılmasının düşünülüp düşnülme-
diğine dair Adalet ve Tarım Bakanlarım
dan sözlü sorusu (6/923) 369 

-84. — Kocaeli Milletvekili" Hâldan Kı-
sayol'un, malî, iktisadi veya teknik ka
yıtlar yüzünden gazete kapatılmış olup ol
madığına dair Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu (6/924) 369 

85. — Samsun Milletvekili îlyas Kı
lıç,'in, Samsun limanının inşaatından 
sonra meydana gelen kumsalın tertip ve 
tanzimi için demiryolunun yerinin de
ğiştirilmesi hususunda ine düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanla
rından sözlü sorusu (6/925) 369 

86. — Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in, ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fi
yatla satılmasına soya yağı ithalinin se-
bebolup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/926) 369 

87. — Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edir-
nıa ilinde çok düşük fiyatla buğday alımı 
yaptığı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/927) 369 

88. — Edirne Milletvekili Îlhami Er
tem'in, Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malka
ra'nın Teberrut vo Davuteli köyleri ara
sındaki sınır anlaşmazlığını halleden ka
rarnamenin uygulanmaması sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/928) 369 

89. — Samsun Milletvekili îlyas Kı
lıç'm, Osmancık ilçesi Kâmil bucağına 
bağh Aşağızüeytin köyü civarında ve Kı
zılırmak üzerinde yapılan köprünün de
vamı olan ve Kunduz orman bölgesi, Ova
cık yaylası ve Vezirköprü'ye uzanan yo
lun yapımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/929) 369 

90. — Gümüşane Milletvekili • Sabahat
tin Savacı'nm, işten elçektirilmiş kaç 

Sayfa 
belediye başkanı bulunduğuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/930) 369:370 

91. — Bolu 'Milletvekili Turgut Çuliha'-
nın, Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 
sayılı Kanunun iptalinin veya bâzı mad
delerinin tadilinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/931) 370 

92. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Danıştay Başkan ve üyelikleri
ne, Balkanlar Kurulunun bugüne kadar 
aday göstermemiş olması sebebine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/932) 370 

93. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine gi
ren Milletvekillerinin beyannamelerinin 
Başbakanlık makamında imza edilmesi 
sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(-6/933) 370 

94. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, ortaokulu bitirme sınavlarında bir 
dersten sınıfta kalan kaç öğrenci bulun
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/934) 370 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul'da yayımlanan Düşünen 
Adam dengisinıe elk lolârak verilen YaJssı-
ada ve sonrası adlı kitabın, Anayasa niza
mımı, millî güvenlik ve ıhuızuru (hazan 
bâızı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanuna 
aykırı olup olmadığına dair-Adalet Ba
tanından sözlü «aorulsu (6/9315) 370 

96. — İsparta Milletvekili Ali Ih&an 
Balıım'ın, Ifcaparta ilinin baş harfinin «<1» 
mi, «I» mı olduğunla dair Millet Meclisi 
(Başkanından ve Başbakandan sözlü so
rusu (6/936) 370 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-
ıga'han'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâjhildte 
ve hariçte korutması için fok- talban fiyatı 
konulması ve müdahale mulbayaaisına gi
rişilmesinin düşünülp düşünülmıeidiğine 
idair Başbakandan sözlü sorusu ('6/937) 370 

98. — tstanlbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, gece ünivensiteleri ve gece yük
sek 'okulları açıimaısı hakkındaki plânın 
neden kurulamadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (i6/9,38) 370 
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99. — Samisun MilletMeDrili İliya's Kıluç/-

ın, Anlkara\la Ibâzı ilkokullara, öğretime 
Ibaşlaımıış olmalarına rağmen, cere|yan 
verillmediğinin (bilinip bilinmediğine dair 
Millî Eği+iım Bakkamından sıöızJlü SOL-USU 
(0/939) 370 

103. — Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'm, Belediye balkanlarının resmî (bay
ramlarda protokol dıışı Ibırakılmaısııi'a ne-
ıden lüzuını görülidıüğıünle dair İçişleri 
Bakamından sözlü s;oruisu (6/940) 370 

101. — Mardin Milletvekili Eısat Ke
mal Ayibar'm, Hazineye [borçlu Avukat 
İsmail Munga'nın Mardin Valisi ile silki 
ibir samimiyet kurmuş olımalsı selbelbine 
'dair İçişleri Balkanımdan HÖÎSİIÜ SIOCTLSU 
(6/941) 370:371 

102. — Samisun Milletvekili Otefman Sa
thi nıoğlu'n un, Belediye balkanlarının pro
tokolden çılkarılıınaTarına neıden lüzum 
ye zaruret görüldüğüne dair BaşjbakanJ-
dan sözlü .sorusu (6/942) 371 

103. — İlsitanlbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Adapazarı Belediye Meclisince, 
ibâzı mahalle, bulvar ve caddelerin, 27 Ma-
yııs Devrimindıen sonra konan adlarının' 
değiştirildiği ha'k'kınldalki neşriyatın doğ^u 
-olup olimadiığma dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından mzlü sıorusu (6/943) 371 

104. — Erzurum Milletvdkili Ertuğ-
rui Akçan'm, Atina Büyükelçimiz ile ikin
ci kâtibesi arasında geçen olayın gerçek 
içyüzünün ne olduğuna dair, Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/944) 371 

105. ~ Edirne Milletvekili llhaımi Er-
teım'in, 1961 - 19612 yılında Cahit Özden'ö 
170 bin liraya .kiraya verilen Enez dalyan
larının kârasının sene sonumda 17 bin lira-
ya düşürü İtmesi seıbebine dair, Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/945) 371 

10:>. — Edirne Milletvekili Fahir (lirit-
Jioğlu'ıııııı, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci 
kâtibesinin merkeze naklinin 4037 sayılı 
kanundaki objektif kıstaslara göre yapılıp 
yapılmadığın/1, dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/946) 371 

.107. — O i resim Milletvekili Nizamet-
1in Erkmen'in, 1964 yılı fındık mahsûlü 
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hakkında alınan kararın, müstalısıl malının 
değer bedelle satılmasını sağlayıp sağla
madığına, dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/947) 371 

108. — Samsun Milletvekili llyas Ki
lis'in, Samsun'un, liman yapımı dolayı-
siykı bozluduğu için yeniden inşa edilen 
kanalizasyonda teknik hata yapılmasına 
kimlerin sebebolduğuna dair Bayındırlık, 
imar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/948) 371 

109. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'in, tütün ekicilerinden kesillen para
larla kurulacağı söylenen • Tütüncüler 
Bankasının ne durumda olduğuna dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/949) 371 

110. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin 
tamiri hakkında ne düşünüldüğüne dair, 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/950) 371 

1.11. — Aydm Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, Aydın'in Hasan Efendi mahal
lesindeki Eski yeni Cami avlusuna bir Müf
tülük binası yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/951) 371 

112. — Adana Milletvekili Cavit Oral'-
ın, artan tarımsal kredi ihtiyacının kar
şılanması için ne gibi tedbir alınmasının 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/952) 371:372 

113. — Aydın .Miletvekili Hilmi Ay
dı nçer'in, Aydm'm Karacasu ilçesi Yazır 
köyü halkı tarafmıadn gönderilen 80 im
zalı dilekçe üzerinde bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair Başbakandan sözlü so-
rosıı (6/953) 372 

11.4. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Ararın, Atatürk Anıtına çelenk koymak 
istiyen Edebiyatçılar Birliği üyelerinin 
karakollara götürülmelerine kimlerin emir 
verdiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/954) 372 

115. — Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve 
sularını yapmak için, köylerden nakit para 
ve angarya istemelerinin Anayasamıza 
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aykırı olup olmadığına' dair Başbakandan I 
sözlü sorusu (6/955) 372 ' 

116. — Eskişehri Milletvekili Aziz Zey-
linoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş 
Teşkilâtına bağlı sağlık mlemurlannın 
sağlık müdürlükleri emrine verilmeleri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve j 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu j 
(6/956) 372 ! 

117. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey- i 
. . ' i 

tinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçe- j 
sine, motorla sulama yapılmak üzere, elek
trik getirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/957) 372 

118. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar 
için dekar başına istenen paralara dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/958) 372 

119. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tara
fından çiftçilere vierilen gübrelerin mikta
rının artırılması ve fiyatının ucuzlatılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/959) 372 

120. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası 
Müdürünün, son aylarda, kaç mühendisi 
başka fabrikalara naklettirmiş olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
06/960)' 372 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdü
rünün, özel bir işde, Devlet arabasını ha
sara uğratıp uğratmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/961) 372 

122. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 1963 ve 1964. yıllarında kaçar 
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/962) 372 

123. — Eskişehir Milletevkili Aziz Zey-
tiııoğlu'nun, belediye reislerinin, millî 
bayramlarda, protokolden neden çıkarıl
dıklarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/963) 372:373 
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121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereya
nının sık sık kesilmesini önlemek için me 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/964) 373 

125. —. Eskişehir Milletvekili Aziz Zcy-
linoğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yük
seltildiğine dair Ticaret ve Enerji ve Ta
bî Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/965) 373 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zcy-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mah
sulleri Ofisinin, tüccara, 1964 mahsûlü 
arpa satıp satmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/966) 373 

127. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney- Doğu mmtakasınm, hududa 
bakan, yönünde, kaç kilometrelik sahanın 
mayınlanmış olduğuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sousn. (6/967) 373 

128. — Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Midyat ilçesi tahrirat kâtibi
nin İdil ilçesine nakli sebebine dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/968) 373 

129. — Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Midyat PTT atlı dağıtıcısı Beh
çet Bedir hakkında kaç şikâyet ve ihbar 
bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/969) 373 

130. — Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Mardin'in İdil ilçesinde, son üç 
ay içinde, asayişe müessir ve vatandaşın 
huzurunu bozan kaç olay olduğuna dair 
•İçiıışT. eri Baıkaui'imidan'. siöızlü 'Sonulsu ('6/970) 373 

131. — Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Mardin ili Midyat ilçesi Kayma
kamı hakkında bir ihbar ve şikâyet bu
lunup bulunmadığına, dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/971) 373 

132. — Niğde Milletvekili Asım Eren'-
in, Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulu
nan elektrik enerji hattının Bor ilçesine de 
götürülmesi işinin 1965 yılından itibaren 
yapılmasının programa alınıp almmıya-
cagıua dair Enerji ve Tabiî Kavnaklar ve 
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Nurettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 ta
rihindeki Avrupa tetkik seyahati esnasında 
Yugoslavya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito 
ile özel görüşme yapıp yapmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/981) 374 

142. — istanbul Milletvekili Zeki Ze-
ren'in, Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı 
Vezir ve kumandanının mezarları hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Dışişleri ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/982) 374 

143. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
cer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/983) 374 

144. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında 
yapılan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve 
şümulünün ne olduğuna dair Başbakandan 
ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/984) 374 

145. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, İsparta Milletvekili Sadettin 
Bilgiç'in Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar 
günü yaptığı konuşmaya dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/985) 374:375 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan 
ağaçların imar ve bakımı konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/986) 375 

147. — Ankara Milletvekili Muhlis 
Ete'nin, memleketimizde bir otomobil sana
yii kurulması hususunda hazırlıklar yapıl
dığı hakkındaki beyanata dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/987) 375 

âayfa 
Millî Savunma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/972) 373 

.133. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Adana Belediye Reisi Ali 
Sepici hakkında verilen doktor raporunun 
mahiyetinin ne olduğuna dair içişleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet Bakanla
rından sözlü sorusu (6/973) -37% 

134. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman işletme ida
resinin ne zaman kurulduğuna ve işlet
me Müdürünün ne gibi çalışma yaptığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/974) 373:374 

135. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Korkuteli çayından öteden beri 
bahçelerini sulayan vatandaşların bu sena 
aynı haktan faydalanıp faydalanmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/975) • 374 

136. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya'nın Korkuteli ilçjesi Yaka 
köyü içme suyu tesisi için ne kadar para 
harcandığına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/976) 374 

137. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya Valisinin, özel idare büt
çesini arzusuna göre kullandığının doğru 
olup olmadığına dair içişleri ve Bayın
dırlık Bakanlarmdan sözlü sorusu (6/977) 374 

138. — Van Milletvekili Şükrü Köse-
reisoğlu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinos-
culuğu teşvik ve geliştirmek için hangi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/978) 374 

139. — Adana Milletvekili Mehmet Ge-
çioğlu'nun, Çukobirlik'e. Genel Müdür tâ
yini konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/979) 374 

140. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'ın, asayişi teminle görevli zabıtanın ka-' 
nun dışı tutum ve davranışlarını önlemek 
için alınması düşünülen tedbirlerin neler 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/980) 374 

141. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı 

148. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'ın, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 
ve 1964 yıllarında ne miktar para harcan
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/988) 375 

149. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'm, Nurculuğun ne olduğuna ve Tü
züğü bulunup bulunmadığına dair, Başba
kandan sözlü sorusu (6/989) 375 

150. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edi
len bir kanun sebebiyle bir kısım Hazine 
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mallarının, karar geriye yürütülmek sure
tiyle Cumhuriyet Halk Partisine nasıl ve
rildiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/990) 375 

151. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Doğu ve Güney - Doğu istikamet
lerine motorlu tren işletilmemesi sebebine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/991) 375 

152. — îzmir Milletvekili Şükrü Ak-
kan'm, zeytinyağı müstahsilinin korunması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/992) 375 

153. — Niğde Milletvekili Asım Eren'-
in, Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç. 
tren kazası olduğuna dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/993) 375 

154. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yabancı memleketlere işçi gönderil
mesi işinde, bütün muamelelerin açık bir şe
kilde ilân edilmesi gibi bir usul konulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/994) 375 

155. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, mimari projelerle, statik hesap ve pro
jelerin vize edilmesi konusundaki ihtilâfın 
aslının ve huhukukî yönünün ne olduğuna 
dair îmar ve iskân Bakanından sözlü soru
su (6/995) . 376 

156. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle so
nuçlanan kavganın suçlularını yakalıyabil-
mek için, Jandarma takip ekiplerinin köy 
halkına işkence yaptıkları hakkındaki şikâ
yetin Bakanlığa intikal ettirilip ettirilmedi-
ğine dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/996) 375:376 

157. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, başgardiyan, gardiyan ve adliye 
odacılarının, mesailerine mukabil az olan 
ücretlerinin halli hususunda ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/997) 376 

158. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Ana
yasanın vadettiği ücret verilmesi hususun
da bir tedbir alınıp alınmadığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/998) 376 

Sayfa 
159. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'-

nııij bugünkü Futbol Federasyonunun Türk 
futboluna faydalı olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/999) 376 

160. — Edirne Milletvekili İlhami Er-
tem'in, vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa 
ilçesinin Abaylar köyü muhtarının, bu işle 
ilgili, müracaat ve dilekçelerine cevap ve
rilmediği hakkındaki söylentilerin doğru 
olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1000) 376 

161. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Söke ilçesinde toprakların ço
raklaşmasının önlenmesi ve bir Toprak 
Tahlil ve Tohum Islah istasyonu kurulma
sı hususlarında ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/1001) 376 

162. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Sivrihisar'ın, Gerenli köyü 
Başöğretmeninin Mihalıççık'm Sulyeler 
köyü öğretmenliğine hangi sebeplerle nak
ledildiğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/1002) • 376 

163. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibi
nin Çiftler Tahrirat Kâtipliğine nakledil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1003) 376 

164. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köyle
rinde öğretmen bulunmaması sebebine da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1004) 376 

165. -r Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesin
de muvakkat hububat alım merkezi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu ((3/1005) 376 

166. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarınım bilet 
satışları sisteminde bir değişiklik yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1006) 376 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz buca
ğındaki sulama kanalları üzerine bir Ibent 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
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dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1007) * 376:377 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesin
de bir pancar tesellüm merkezi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1008) 377 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesin
de, yapımı yarım kalmış bulunan su 'kanal
larının ikmali hususunda ne düşünüldü
ğüne ' dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1009) 377 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçe
sindeki ahşap köprünün yerine demir ayak 
ve üstü beton köprü yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/3010) 377 

171. _ Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına 
bağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesai'e-
lik yolunun yapımına başlanmaması sebebi
ne dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1011) 377 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dıngerin, Aydm ili göçmenlerinden Faik 
Kamçı'ya tahsis edilen evin istirdadı cihe
tine gidilmesi sebebine dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1012) 377 

173. — Edirne Milletvekili Ilhami Er
tem'in, Edirne'nin ova yollarının, rampa
larla, Devlet yoluna bağlanmasının hangi 
teşkilâtın görevi olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/1013) 377 

174. — izmir Milletvekili Şükrü Ak-
kan'm, Millet Meclisi Genel Seçiminin 
Ekim 1965 de yapılması hakkındaki be
yan muvacehesinde, Yüksek Seçim Kuru
lunun ara seçimleri için evvelce vermiş bu
lunduğu kararın hukukî değerinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/1014) 377 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, 
Atatürk Anıtının açılması merasimine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1015) 377 

Sayfa 
176. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 

Nihat Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mü
cadelede bugünkü mevzuatın yeterli olup 
olmadığına dair Adalet ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusu. (6/1016) 377 

177. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'ın, Türkiye Öğretmen Der
nekleri Millî Federasyonunun siyasetle uğ
raştığı iddiası karşısında Bakanlığın hare
kete geçip geçmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1017) 377 

178. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında 
döşenmiş olan pipe - line hattının geçtiği 
tarlaların istimlâk bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1018) 377:378 

179. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkaııîn, Devlet Tarım Sektöründeki is
tihsal artışını, ve kalkınmayı gerçekleştir
mek üzere sağladığı imkânları köylere 
duyurma işinde ne yapıldığına dair Tica
ret ve Taran Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/1019) 378 

180. _ Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 
gölün kurutulan kısımlarından, dağıtılan 
arazilerin dönümünün kaçar liradan de
ğerlendirildiğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/1020) 378 

181. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor 
salonunun, bugüne kadar, ihale edilmeme
si nebelbine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/1021) " 378 

182. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan'in, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğünce Tarım Kredi Kooperatifi me
murlarının sendikaya girmelerini . önle
mek için gerekli önleyici tedbirlerin 
alınması .hakkında şube ve ajanslara gizli 
bir genel emir gönderilip gönderilmedi
ğine dair Ticaret ve Çalışma Bakanların
dan sözlü sorusu (6/1022) 378 

183. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
lskenderoğlu'nun, Mevlevi ve B'ektaşi 
âyinlerinin yapıldığı ve bu âyinlere ba
kanlarla parti liderlerinin katıldıkları hak-
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kındaki haberlerin doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(G/1023) 378 

184. _ - Diyarbakır Milletvekili liecai 
İskenderoğlu'nun, Millî Emniyet rapor
larının, Anayasanın sağladığı hak ve te
minatların karsısında, bir özellik taşıyıp 
taşımadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1024) 378 

185. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır ve
rici tesislerine, iki yıllık plân döneminde 
ne miktar yatırım yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/1025) 378 

186. — Yozgat Milletvekili İsmet Ka
pısız'm, Ereğli Demir - Çelik tesisleri inşa
sında vukubulaıı ve Bakanlığa intikal et
miş bulunan suiistimal mevzuunda, şim
diye kadar, ne gibi işlem yapıldığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1026) 378 

187. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dın çer'in, Aydın'm Köşk nahiyesinin Ba
tısından akmakta olan Köşk Çayının ıs
lahının biran evvel ele alınması üzerinde 
ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/1027) 378 

188. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, Aydın'm Bozdoğan ilçesi ile 
Yazıkent: ve köyleri arasında muvasalayı 
1emin için Akçay üzerinde bir köprü ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1028) 378:379 

189. — Kocaeli Milletvekili Süreyya 
Sofuoğlu'nun, aziz vatanımızın ve milleti
mizin bütünlüğünü bozucu ve parçalayıcı 
neşriyat yapan 15 kadar radyo istasyonu
nun faaliyetine karşı, tedbir olarak neler 
yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/102&) . 379 

190. .— Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde 
tütün ve haşhaş ekimi için ne düşünüldü
ğüne dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/1030) 

Sayfa 

379 
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191. _ Erzurum Milletvekili Nihat 
Diler'in, Ankara - Erzurum - Kars arasın
da motorlu tren işletilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/1031) 

192. — Erzurum Milletvekili Nihat 
Diler'in, Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı 
büyük nahiyelerinde birer PTT ajansı 
açılıp açılmıyacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/1032) 

193. — Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere 
bağlı köylerde, bugüne kadar, kaç aded to
hum temizleme ve ilaçlama istasyonu binası 
yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/1033) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali 
Özdikmenli'niıı, Ordu ve Kastamonu ille
rine, 1964 yılı içinde karayolları için ne 
miktar ödenek ayrılmış ve ne kadarının 
harcanmış olduğuna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/1034) 

195. — Kastamonu Milletvekili Ali 
Özdikmenli'nin, muvakkat ve muayyen hiz
metler kararnamesine göre yevmiyeli tek
nik eleman olarak çalışan kaç kişi bulun
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/1035) 

196. — Kastamonu Milletvekili Ali 
Özdikmenli'nin, Devrekani Ortaokulunda, 
kaç senedir lisan öğretmeni bulunmadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/1036) 

197 —• Kastamonu Milletvekili Ali Öz
dikmenli'nin, Denizli ve Kastamonu ille
rine, DSİ Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı 
için ne miktar ödenek ayrılmış ve ne ka
darının harcanmış olduğuna dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/1037) 

198. —. Yozgat-M illet vekili İsmet Ka
pısız'm, 'mevcut mevzuatın, il genel ve 'be
lediye meclislerinin yetkilerini ve görevle
rini tam olarak ifa etmelerine yeterli olup 
olmadığına dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu (6/1038) 

199. — Erzurum Milletvekili Gıyascttiu 
Karaca'nın, Erzurum'da restore edilmekte 
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olan Ulu Camiin hangi tarihte halkın hiz
metine açılacağına dair Devlet Hakanın
dan sözlü sorusu (6/1039) 379:380 

200. — Erzurum Milletvekli Gıy adettin 
Karaca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi. 
Tıp Fakültesinin, katî olarak, ne zaman 
açılacağına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/1040) 380 

201. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa -
Balıkesir yol güzergâhının değiştirilmesi 
için bir hazırlık olup olmadığına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü sorusu 
(6/1041) 380 

202. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve 
basıldıkları için kütüphanelerde unutulan 
eserlerin yeni yazıyla yayımının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitini 
Bakanından sözlü sorusu (6/1042) 380 

203. _ Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay'm, 20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, 
Amerika Birleşik Devletlerinden ve sair 
devletlerden, ne ika'dar nebati yağ ithal 
edildiğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/1043) 380 

204. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
(In'nuı, Türkiye'de mevcut borsaların ıs
lahı konusunda bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/1044) 380 

205. — Aydın. Milletvekili Reşat Az
arda,'m n, Yüksek .İslâm Enstitüsünün ku
ruluş gayesinin ne olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1045) 

206. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, yılbaşı, münasebetiyle köylere gön
derilen tebriklerin bedeline ve posta 
masraflarına dair Köy İşleri Balkanından 
sözlü sorusu ('6/1046) 380 

207. — Balıkesir Milletvekili Cihat 
Turgut'un, Ayvalık 'boğazındaki fener
lerin onarımının hangi tarihte yapılmış 
ve bu iş için ne kadar para, sarf edilmiş 
olduğuna dair Ulaştırma. Bakanından söz
lü. sorusu (6/1047) 380 

208. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in. köylümüzün küçükbaş hayvanla
rının hastalıklardan korunması için ne 
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gibi çareler düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1048) 380 

209. — Sakarya Milletvekili Muslihit-
tin Gürer'in, zabıtada bir reform yanılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1049) 380 

210. — İzmir Milletvekili Sina si 0<s-
ımı'nın, Sovyetler Birliği tarafından Kıb
rıs'a silâh cephane ve malzeme yardımı 
yapılmasının. Hükümetimizin Sovyetler 
Birliği ile kurmak istediği iyi dostluk ve 
komşuluk münasebetleri ile bağdaşıp bağ
daşmadığına, dair Dışişleri Bakanından. 
sözlü sorusu (6/1050) 380:381 

211. _ Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu.'ımn, Almanya ve diğer memleket
lere anlaşma harici giden işçilerimizin de 
kazandüklarmı göndermelerine neden izin 
verilmediğine dair Maliye ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/1051) 381 

212. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, memleketimizdeki şap hasta
lığına karşı ne gibi tedbirler alındığına da
ir Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1052) 381 

213. — Eskişehir Milletvekili Azi'z Zey-
tinoğhı 'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 
1964 senesinde, Eskişehir çiftçilerine 'to
humluk buğday yetiştirmek maksadiyle, 
verilen buğdayın bedelinin geri istenmesi. 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından «özlü sorusu (6/1053) 381 

214. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Bas
ana Fabrikasının hisse senedi bedellerinin 
hissedarlara, bugüne kadar, ödenmemesi 
sebebine 'dair Sanayi Bakanından sözlü 
so ru.su (6/1054) 381 

215. — Sakarya Milletvekili Mıısli-
hittin Gürer'in, Hükümetin istifasından 
21 . 2 . 1965 tarihine kadar hangi daire
lere ikimlerin. tâyin edilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1055) 381 

216. — Çorum Milletvekili Faruk Kü
reli 'nin, Çorum Merkez Polis Karakolun
da vatandaşlara fena işlem yapıldığının 
ve iskilip Kaymakamının makamında bâ
zı vatandaşları dövdüğünün doğru olup 
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Sayfa 
olmadığına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/1056) . 381 

217. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, iki Millet Partili se
natörün istifaları ile ilgili bir açıklamanın 
radyoda yayınlanması için TRT Haberler 
Dairesi mesullerine, baskı yapılıp yapıl
madığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/1057) 381 

218. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, İçişleri Bakanının sey
lâp bölgesine gittiğinin bültende tekrar 
edilmesi için TRT Haberler Dairesine, te
lefonla, baskı yapıldığının doğru olup 
olmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/1058) 381 

219. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yar
dımı ile imarı hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1059) 381 

220. — Erzurum Milletvekili Ertuğ-
rul Akça'nın, General Electric Firmasın
dan satmalınan dizel elektrik lokomo
tiflerine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1060) 381 

221. — Amasya Milletvekili Reşat Ar-
pacıoğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunca, 
Yenişehir Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apart
man için, alman istimlâk kararın sebebi
nin ne olduğuna dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/1061) 381:382 

Sayfa 
222. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'-

ın, Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs ko
nusunda Başbakana atfen neşredilen özel 
demecin gerçek olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1062) 382 

228. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'-
ın, Birinci Beş Yıllık -Plânda yapılması 
öngörülen ve Güney - Doğu Bölgesinde ku
rulması kararlaştırılmış bulunan Çimento 
Fabrikasının yerinin tesbit edilip edilmedi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/1.063) 382 

224. — İzmir Milletvekili Şinasi Os-
ma'nm, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana 
Spor - Toto gelirleri ile memleketin çeşit
li bölgelerinde yapılan veya onarılan 
spor tesislerine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/1064) 382 

225. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, plânlı kalkınma döneminde, yıl
lara göre kalkınma hızının ne miktarda 
gerçekleştiğine ve İlk Beş Yıllık Prog
ramda bir değişikliğin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/1065) 382 

226. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, milletvekillerinden, 
içkili olarak kürsüye çıkmak suretiyle 
Meclise karşı saygı dışı hareket edenler 
hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair* Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu. (6/1066) 382 

»m<i 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar, 
Mardin ilinde son zamanlarda görülen asa
yişsizlikler, bu olaylar karşısında valinin 
tutumu, açık bulunan Emniyet Müdürlüğüne 
tâyin yapılması, 

Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş, kışın 
uzun sürmesi sebebiyle Bitlis ilinde bir bu
çuk aydan beri yem sıkıntısı çekildiği, hay

vancılıkla geçinen ve güç durumda kalan va
tandaşlara yeni yardımı yapılması ve kredi ve
rilmesi konularında gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kıhç.oğ-
lu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçı
lık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın 
ticareti ve bunlarla ilgili konularda inceleme 
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yapmak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi yapıldıysa da 
ayırım sonunda adayların yeter sayı sağlı-
yamadıkları, gelecek birleşimde tekrar seçim 
yapılacağı, 

Komisyonlardaki açıklara yapılan üye se
cimi sonucunda adayların yeter sayı sağlıya-
rak seçilmiş bulundukları bildirildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet 
Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi, hakkında Anayasa 
Komisyonundan henüz rapor gelmediği için 
konunun ' . gelecek, birleşime bırakıldığı bildi
rildi. 

Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'm, 
Kozlu olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emni
yet Teşkilâtında araştırma yapılmasının ka
bulü ve bakanlara hariçten yapılan müdahale 
konularında Hükümet hakkında, Anayasanın 
89 ucu maddesi uyarınca,. gensoru açılmasına 
dair Önergesi okundu. Bu önergenin Aııa-

Yaz ılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Kadircan Kai'lı'-

uııı Ayasofya Müzesinin tekrar cami haline 
konup konmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (1/71.3) 

2. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, 
bâzı turistik yoların bakımının neden ihmal 
edildiğine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/714) 

3. — Ankara Milletvekili Burhan Anaydm'-
ııı, İstanbul'daki Marmara Yelken Kulübünün 

Tasarılar 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/844) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

yasaya aykırı bulunması sebebiyle muameleye 
konmamasına dair A. P. Grupu adına Gümü-
şane Milletvekili -Sabahattin Savaeı'nm öner
gesi görüşülerek kabul olundu, 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin , Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu müta
lâası ile Plân Komisyonu ve Maliye Komis
yonu raporlarının tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra, tekliflerin Devlet memur
ları kanunu tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havale edilmesi hak
kındaki önergeler kabul olundu. 

28 . 4 . 1965 Çarşamba günü saat 10.30 da 
toplanılmak üzere (saat 18.25 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

MeHi Kesicin İsmet Kapısız 
Siirt 

Süreyya öner 

işgal etmekte olduğu bir gayrimenkulun, bu 
kulüp lehine, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce istimlâkini temineıı ne gibi işlemler yü
rütüldüğüne dair yazılı soru önergesi, İmar ve 
İskân ve Devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/715) 

4. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm," Ragıp Sarımahmudoğlu İthalât ve İh
racat Firmasına, Ticaret Bakanlığını temsil et
mesi için, resmî bir belge verilip verilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/716) 

2. — Hudut ve Sahiler Sağlık Genel Müdür
lüğü 1963 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı 
(1/845) (Sayıştay (Komisyonuna) 

3. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin -

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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hesap kanunu tasarısı (1/846) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/847) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

5. _ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/848) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

6. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı. (1/849) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/850) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

8. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap fcanunu tasa
rısı (1/851) (Sayıştay Komisyonuna) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/852) (Sa
yıştay Komisyonuna) \ 

28 . 4 . 1965 O : 1 
Teklifler 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri-
fat öçten'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/834) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

11. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 
Anadolu Üniversitesi kanun teklifi (2/835) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

12. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 2 
arkadaşının, İzmir ilindeki örfü Belde gedik ve 
zemin haklarının tasfiyesine dair kanun teklifi 
(2/836) (İçişleri Komisyonuna) 

13. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci ve 2 arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmele
ri Kurumu tarafından satılan kömürden il özel 
idare hissesi alınması hakkında kanun teklifi 
(2/837) (Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonları
na) 

« • » 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mskki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya üner (Siirt), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacalk. Otomatik 
cihazlara lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Bugün saat 15,00 te 
toplanmak üzero oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 10,35 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Ağılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : tsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

— • 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Otomatik 
cihazla lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Balıkesir Mületvekili Cihat Turgut'un, I 
son günlerde inkişaf gösteren sol cereyanlar, I 
23 Nisan günü Kızılay'da geçen olaylar ve bu I 
cereyanlar karşısında Hükümetin halkı uyar
ması, tedbirler alması gerektiğine dair demeci I 

BAŞKAN — Saym Cihat Turgut, gündem I 
dışı konuşmanız ne hakkında idi? I 

CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Son gün
lerde inkişaf gösteren sol cereyanlar hakkında I 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, saym milletvekilleri, lütfen bahşedilen bir 
imkân ile huzurunuzda yapacağım bu konuşma- I 
mın Heyeti Celileniz tarafından ilgi ile karşıla- I 
nacağına emin bulunuyorum. 

Konu millî bütünlüğümüzü gün geçtikçe teh-
dideden ve gelişen korkunç Ibir ejdere aittir. 

Bu konuşmayı kalpleri milliyet duyguları ile 
dolu olduğuna inandığım büyük milletimizin 
sayın temsilcileri olan sizlere, Türk olanlara I 
Türklüğe inanmışlara, kölelik ve uşaklığı lânet-
liyenlero armağan ediyorum. I 

Doğu'dan - Trakya'ya, Samsun'dan - Afcde- I 
niz'in ılık sularına kadar olan sahaya yayılmış I 
Türküm diyen herkese, her zümreye, basına genç J 
kuşaklara sesleniyor Hükümetimizden azimle bu 
acayip ve tehlikeli gidişe bir son vermesini istir
ham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mer gün her yerde endişe izhar edilerek ko- | 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ço
ğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

nuşulan bir problem vardır. Gözle görülüp ©İle 
tutulur hale geldiği halde meçıhul varlıklar ta
rafından büyülenmiş gibi uzaktan seyirci kal
dığımız bu mesele sosyaliziım patenti altında per
vasız şımarık ve küstah davranışı ile basına, sa
nat çevrelerine işçi topluluklarına fakir halk ta
bakaları arasına zehirli bir yılan gibi süzülerek 
girmek istiyen kızıl sosyalizm meselesidir . 

Millet olarak devamlı bir şekilde çeşitli teza
hürlere şahit oluyor istikbal için endişe duyuyo
ruz. Yeni Anayasanın getirdiği sosyal devlet an
layışını yazı ve fikir hürriyeti görüşünü madde
leri zorlamak suretiyle kendi çıkarlarıma istisma
ra yeltenenler evvelâ mer'i Ceza Kanununun 141 
ve 142 ne i maddelerinin kaldırılması için kam
panya açtılar ve gazete sütunlarında dergilerde 
makale, fıkra ve karikatürler yayınlıyarak mev
cut idareyi ve rejimi plânlı olarak hırpalamaya 
başladılar. Hele son yıllarda tiyatrolarımızda 
birer sanat şaheseri olarak halka sunulan oyun
larla, geleneklerimizi, a'hlâk kurallarımızı, aile 
bağlarımızı sarsacak kadar ileriye gittiler. Aklın 
vo havsalanın almasına imkân olmıyan edeibe ay
kırı, gizlilik içerisinde kalması gereken cinsi dav
ranışları aleni şekilde sanat namı altında sahne
lerimize soktular. Kitapçıların vitrinlerini »üş
üyen hele bâzılarının itina ve hususi bir dikkatle 
halkın gözüne kokarcasına teşhir ettikleri sosyal 
yayınlara ne buyurulur? Rengâ renk ambalajlar 
içerisinde komünistliği en tatlı ve en şirin görü-
nüşiyle takdim eden bu kitapların çeşitleri dik
kati çekecek kadar çoğalmıştır. Yeni nesli, prog-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ramlı, sistemli, bilgili ve korkunç bir şekilde ze
hirliyorlar. Buna karşı biz Parlâmento olarak 
ne yapıyoruz? inat ve gurur uğruna giriştiğimiz 
münakaşalarla kızılların ekmeğine yağ sürüyo
ruz. 

Yüksek müsamahanıza sığınarak huzurunuza 
getirdiğim bu konuda bardağı taşıran son damla 
23 Nisan günü millî bir bayram günü Ankara'
nın en kalabalık semti olan Kızılay'da cereyan 
etmiştir. İki gün devam eden ve fakat basında 
önemi kadar yer almıyan bu olay küçümsenmi-
yecek kadar korkunç ve dudak bükülmiyecek ka
dar ciddî ve tehlikelidir. 

23 Nisan günü öğleden sonra saat 16,15 e 
kadar Atatürk Bulvarı üzerinde yer yer küme
lenmiş, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu 
müitaaiddit gruplar, adını ilk defa duyduğum 
bir gazete satıyorlardı. Gazete, gazeteyi satanlar 
ve satış tarzı alışageldiğimiz cinsten değildi. 
Üstleri başları temiz şık giyinmiş güzel konu
şan göğüsleri bir fakültenin rozetleri ile süslü 
aynı ağızdan aynı tekerlemeleri tekrar eden yük
sek tahsil gençliğinden ibaret topluluklardı. Ga
yeleri para kazanmak değil taraftar kazanmaktı. 
Maksatları alkı tahrik etmek fikir satmaktı. Tes-
bit edebildiğim beş grupa dâhil 20 den fazla kızlı 
erkekli üniversitelinin ağzından çıkan cümleler 
aynı mealde idi. Hükümete büyük gazetelere 
müttefikimiz Amerika'ya çatılıyor. Servet sa
hipleri açıkça tehdidediliyordu. I 

Aldıkları talimat üzerine bu aydım gazete 
müvezzilerinin metam reklamını yapmak için 
kullandıkları kelimeleri, sarf ettikleri cümlele
ri aynen tesbit ettim. Sırasiyle arz ediyorum: 

«Rotatife karşı, basın ağalarına karşu Dö
nüşüm» 

«Dönüşüm aydının ve emekçinin gazetesi.» 
«Amerikalıların Viyetnam'da öldürdükleri 

masum kadınların iç yüzünü yazıyor.» 
«Sosyalist ve aydın gençliğin sesi Dönü

şüm.» 
«Yarma bugünden gidilir, Dönüşüm bir li

ra.» ve en sonra Türkiye'yi nurlu istikbale ge
tireceği küstahça ve pervasızca ilân edilen bu 
gazetenin yazarları arasında, şimdi isimleri
ni tekrardan tiksinti duyduğum meşhur ve 
müseccel iki kızılın adı zikrediliyordu. Hükü
met merkezinde, Parlâmentonun, Millî Emniye- I 
tin, en yüksek Devlet memurunun vazife gör- | 
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I düğü bir yerde zabıta vazifesini sadece mil

lî şuuru henüz yok edilememiş halk toplulu
ğu ifa etti. kanunların yapıldığı bir şehirde 
kanunsuzluğun mücessem bir timsalini veren 
ne idiği belirsizlere coşan halk ve milliyetçi 
gençlik gereken cevabı verdi. Yumruğunu vur
du, gazetelerini parçaladı ve yaktı. Bu 'mesele
nin şu anda adalete intikal edip etmediğini, 
samimiyetle itiraf etmek isterim ki, bilmiyo
rum. Ama zabıta, olayın vukuunda ancak 20 da
kika sonra hâdise yerine gelebildi. 

Olanlar dehşet vericidir. Yarının idarecisi 
ve Devlet adamı olmaya namzet bu gençlerin 
tutumu, istikbal için bugünün politikacısını 
uzun uzun düşündürmelidir. Bu masum çocuk-
cuklar bilerek veya bilmiyere'k hayranı oldu
ğu veya devamlı telkinlerle hayran bırakıl
dığı zehirli fikirleri yaymaya ve satmaya me
mur edildiler. Perde arkasında olanlar biliyor
lardı ki üniversite gençliğinin bir nevi doku
nulmazlığı vardır. Onlar Atatürk'ün memle- •> 
keti kendilerine emanet ettiği bir topluluğun 
temsiLcileri idi. İşte kızıl patronlar bu asil 
gençlik arasından bulabildikleri zayıf irade
li birkaç zavallıyı amallerine hizmet için vası
ta olarak kullanmak istediler. 

Hükümetimizin ısrarla dikkatini çekiyorum. 
Olay çok mühimdir. Üzerine titizlikle eğilmeli
dir. Hoş görürlüğün ve demokratik icabatm bu 
kadarı fazladır. Bugün ayakta kalabiliyor isek 
bunu acaip tatbik şekli olan bizim demokra
simize değil Atatürk terbiyesi ile yetişmiş da
marlarında asil kan taşıyan asîl Türk halkı
nın ve gençliğinin şuur ve anlayışına borçlu
yum. (Alkışlar) 

Büyük maddi menfaatler veya yarın için ha
yal edilen çekici ümitler karşılığımda kızıl sis

temin öncülüğünü üzerine alanlar saygı duy
maları, hürmet beslemeleri icabeden Parlâmen
toya alenen hakarette bulunuyor, milletvekili 
ve senatörlere her vesile ile saldırıyor, millî 
irade ile alay ediyorlar. Yarattıkları politika
cı tipi ile çizilen karikatürlerin taşıdığı mâna 
meydandadır. Gaye Parlâmentoyu halkın gö
zünden düşürmek seçim müessesesini zedelemek 
ve en kısa yoldan hedefe varmak, işte işin iç yüzü 
ve meselenin çözüm noktası. 

Muhterem arkadaşlar geri kalmış bir mil
letin fertleriyiz. Ortam onlar için alabildiğine 
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müsaittir. Halkımızın yaşayışı değişiyor, ihti
yaçlar artıyor. Herkes her aile biraz daha iyi
ye ve güzele sahibolmaya gayret ediyor. Hükü
metler en halisane niyetlerle bu imkânları hal
ka sağlamaya çalışırken kızıl patronlar tah
rik yollarını araştırarak işleri ç,kmaza sokma
ya çalışıyor. Kendilerine idealist, toplumcu, ile
rici, aydm, emekçi, sosyalist gibi, meşhur Bizim 
radyonun kullandığı terimleri maleden bizdeki 
Pekin komünistlerinin lüks apartmanlarda içki
lerden viskiyi tercih ettiklerini, her birinin 
ayda 5 - 20 bin lira kazandıklarını, senede bir
kaç defa Avrupa seyalhati tertibe t tiki erini ve bir-
çocuklarmm da yaibancı kanallardan nema-
landıklarını halkımızın bilmesi ve öğrenmesi lâ
zımdır. 

Bir orman işletmesinin davetine icabet ede
rek bir hafta misafir kalan ve her gün üç şişe 
viskiyi rahatlıkla içen maruf bir sosyalist ya
sarın asıl fikri anlaşıhnca genç bir Karade
nizli orman mühendisi kendisine aynen şun
ları söylemiştir; arkadaşlar bu hâdise bir ay 
evvel cereyan .etmiştir: «Üstat,» demiştir, «kor
karım ki, özlediğiniz idare gelirse sizin hisse
nize bir şişe gazoz bile düşmiyeeek.» en hali
sane dileklerle tahakkukuna çalışılan sosyal 
adalet slogani, sözüm oan sosyalistler tarafın
dan zenginlere ve servete karşı kullanılan bir 
silâh haline getirilmiştir. Namuslu insanların 
emek ve ahn teri karşılığı bir ömür vererek 
elde ettiği varlığı yağma edilece'k,taksime uğ-
rryacak bunun adına sosyalizm ve yapılacak 
işe de sosyal adalet denecek, İşte bu memleket
te hainliği sabit olmuş; Demir Perde gerisine 
firar ederek Devlet ve Hükümeti aleyhine en 
galiz küfürleri savur muş olan damgalı ve si-
ıcilli komünist Nazım Hikmet'in millî :bir kah
raman olduğunu pervasızca ilân edenlerin iç 
yüzleri budur, ölüsünün ve dirisinin propagan
dalarını milletin gözü önünde yapan kızılla
rın Hükümet mekanizmasına sızdıkları da bi
linen bir hakikattir. İdareye kol atmış bu ahta
potun kollarını kırma zamanı gelmiş ve hat
tâ geçmiştir. 

Balıkesir'e 'bağlı bir ilçe olan Burhaniye'
nin Gömeç bucağında inşa edilen yeni bir oku
la (Tonguç İlkokulu) adının kimler tarafından 
verilip vaftiz edildiğini Hükümetten sormak is
terim. Köylülerin okullarına Atatürk adının 
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verilmesini ısrarla istemelerine karşı yetkililer
ce verilen Tonguç adı nereden gelmektedir? Kim
dir bu millî kahraman? 

Yurdun ücra bir köyünde suç işlediği id
diası ile muhakemesi hâlâ devam etmekte olanı 
basit bir köy imamı için adeta Hükümet kuv-
vaîderi seferber edilmişti. Fakat, ş'r'ket halli
de çalışan plânlı, programlı rejim düşmanı 
kızıllara karşı iktisadi düzeni baltabyan radyo, 
kitap, gazete, dergi, tiyatro gibi korkunç kuv
vetlere sahip mutlu aydınlara karşı her neden
se kayıtsız kalıyoruz. Aşırı sağ tehlikelidir. Ama 
asıl tehlike ortanın solunda, solun en kenarında 
bulunduğunu geometrik terimlerle ifade eden 
komünist ağalardır. Sayın Hükümetten bütün 
imkânları ile halkı uyarmasını hazırlıklı 'bulun
durmasını Atatürk'ün «komünizm nerede görü
lürse ezilmeli.» vasiyetini yerine getirmesini bü
tün samimiyetimle istirham ediyorum. Saygı
larımla. (Bravo sesleri, alkışlar) 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, Çifteler'de geçen bir adlî hâdise, bu olay
ların artmış bulunduğu, Hükümetin bunları tah
kik ederek tedbir alması lâzzmgeldiği hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın A s t a o ğ l u ne hakkında 
efendim ? 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Çif
teler'de cereyan eden bir hâdise dolayısiyle Hü
kümetin dikkatini çekmek üzere konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, basit adlî 
bir hâdise dolayısiyle söz almış bulunuyorum. 
Gaye, adlî hâdisenin mahiyeti hakkında 'bir ko
nuşma yapmak değildir. Bir zihniyeti Sayın 
Hükümete, daha dikkatli, daha müteyakkız 
bulunması için haber verilmesi sadedinde bu 
kürsüden, arz edeceğim. 

19 Nisan • Pazartesi günü Eskişehir Çifteler 
kazasında ziraat teknisyeni Sedat Akalın'la 
arkadaşı akşam üzeri lokantada yemek yiyor. 
Evine gitmek üzere iken başka bir lokantada 

yemek yemekte olan Sıtkı Uğur isminde bir 
hâkim ar.kadaş garsonla haber gönderiyor, «bir 
kahvemi içmezler mi» diye. Bunun ürerine zi-. 
raat teknisyeni gidiyor, yanma oturuyor. Bir-, 
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likte konuşmakta iken ayrı bir masada oturmuş 
içki içmekte olan İl Genel Meclis Üyesi Akif 
öztürk isminde 'bir arkadaş buna bir söz atıyor, 
«sen hâlâ 'bize gelmiyeeek misin» diye. Buna ce
vap veriyor, karşılıklı münakaşa yapıyorlar, 
«Ben istercem iki saatte adam astırırım» diyor. 
Bunun üzerine Hâkim Sıtkı Bey bunun ayıp 
bir şey olduğunu ifade ediyor. Birebirlerine 
karşılıklı birşeyler söylüyorlar. Ve nihayet o 
esnada nereden geldiği bilinmiyen ve fakat o 
il genel meclisi âzası Akif öztür.k... (Sol taraf
tan «özüpek, özüpek» sesleri) özür dilerim, 
soyadını iyice czberliyememişim. (Soldan «Es
kişehir'lisin, Eskişehir'lisin» sesleri) 

Henüz ,bir şey söylemedim. Sonunu alsanız 
da söyleseniz olmaz mı? 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Buyurun efendim. 

ŞEVKET ASBUZOLĞU (Devamla) — özü
pek'in 7, 8, tane yakın arkadaşı hu ziraat tek
nisyeni arkadaşı>mız.n üzerine hücum etmek 
suretiyle, rakı şişeleri ile, su şişeleri ile bir hayli j 
yaraladıktan sonra hâkimin ve orada bulunan j 
diğer bir kaç kişinin yardımı ile ziraat teknis
yeni götürülüyor. İş adliyeye intikal ediyor, 
müddeiumumi geliyor ve şimdi tahkikatı devam 
ediyor. Ben işin o safhasında değilim. 

Şimdi, bu yalnız ziraat teknisyenine karşı | 
işlenmiş bir suç değildir. Bundan önce aynı I 
kazada Toprak Mahsulleri Şefine, Pancar Böl
ge Şefine, veteriner hekime, Hükümet Tabibine, 
hâsılı bu -kazada çalışan şube müdürü vaziye
tinde olan pek çok Devlet memurlarına karşı 
bu tehditlerin her gün yapıldığını haber alıyo
ruz. Son hâdise dolayısiyle Çifteler'e gittiğim 
zaman, gayet samimî olarak arz ediyorum, Baş
kana da daha önce söz vermiş bulunuyorum, 
her hangi bir parti çekişmesine girmek için de
ğil, fakat bir kazada Adalet Partisi Başkanlığı 
yapan ve aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi 
olan bir kimsenin bu şekilde Devlet memurla
rına olu-orta söz atarak umumi yerlerde sarf 
ettiği sözlerden dolayı Hükümeti ikaz ediyo
rum. Fakat Çifteler'deki Devlet memurları 
korku içindedirler, iş göremez hale gelmişlerdir 
(Soldan vah, vah, sesleri) /Vah vah diyen kim
selerin bizzat buna sebebiyet verdiğini söyliye-
seğim; ama daha evvel Başkana söz verdiğim 
için sabrediyorum. 15 gün önce de yine bir Dev
let memuruna ağır surette bir Adalet Partili | 
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hakaret etmiş, kendisi zorla yakalatılabilmiş; 
müsebbiplerinin kimler olduğunu bu kürsüden 
değil, tamamen parti işi olduğu için bunları 
mahallinde sırası geldikçe (Soldan «vah, vah, 
vah» sesleri) vah vah çeken arkadaşlarıma an
latacağım. Onun için rica ediyorum. Bilhassa 
son günlerde bir belediye reisi vardır ki, bu ka
zada, makamında oturduğu görülmemiştir. Her-
gün Ankara'da bir Bakanın yanındadır. Ne iş 
yapar fou zat, Çifteler'in Belediye Reisi midir, 
yoksa Bakanlıkta bilmem nelerin takipçisi mi
dir? Bunu kestirmek kabul delildir. (Soldan 
«Bilmem ne ne demektir, ne demektir o tâbir» 
sesleri) Arz edeyim, vatandaş işi takipçisi midir 
diyoruz. Bilmem nenin mânasını siz foenden iyi 
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya meydan 
vermeyiniz. Siz fikrinizi söyleyiniz, cevap ver
meyiniz. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Es
kişehir'in bu Çifteler kazasında bu heyecanlı 
hava devam etmektedir. Memurlar akşam 
üzeri dışarı çıkamıyacak hale gelmişlerdir. 
(A. P. sıralarından, vah, vah sesleri) Ben ha
kikati bu kürsüden arz ediyorum, bu vah vah-
larm hesabını yarın kimlerin vereceğini hiç kim
se kestiremez. Gülmelerinizin, vahvahlarınızm 
hesabını yine kendiniz ödemeye mecbur kalır
sınız. (Soldan gülüşmeler) Onun için Hükümeti 
ikaz ediyorum, bu kazadaki memurun huzuru 
yoktur. Hükümet buraya müfettiş mi göndere
cek, ne gönderece'kse gönderdin, hâdiseleri tet
kik ettirsin, suçlu memur varsa, partizan me
mur vaısa cezasını versin; ve fakat haysiyetli, 
ahlâklı memurların iki partizanın elinde oyun
cak olmamasına meydan vermesin. Bunu söyle
mek istiyorum. 

3. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, Çukobirlik müessesesinin Genel Müdürsüz 
idere edildiği, Birliğin bünyesindeki kooperatif
lerden bâzılarının ortaklara ödediği mahsul be
dellerinden % 5 kestiği, bâzılarının tam ödeme 
yaptığı, Birlik memurları arasında huzursuzluk 
bulunduğu, Ticaret Bakanlığının bu müesseseye 
tarafsız bir Genel Müdür tâyini ile gerekli tef
tişleri yaptırması icabettiği konularında demeci. 

BAŞKAN —. Sayın Geçioğlu. 
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MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Adana'-

daki Çukobirlik müessesesi hakkında konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Gayet kısa olma'k şnrtiyle bu
yurun. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muh* 
terem arkadaşlarım, bayram tatili münasebe
tiyle seçim bölgemi dolaştım. Adana'nm Çu
kurova, Çukobirlik isminde büyük bir iktisadi 
müessesesi var. Bu müessese uzun müddeten 
beri umum müdürsüz idare edilegelmektedir. 
Mütaaddit defalar Ticaret, bakanları ile görüş
tük. Buraya bir umum müdür tâyin edin, bu-
dadaki aksaklıkları izale edin demişsek de maa
lesef bir netice elde edemedik. Bu Birliğin or
takları tarafından bendenize beyan edilen 
hususları huzurunuzda teker teker arz edeceğim. 

2834 sayılı Kanun hükmüne göre bu Birliğin 
yıllık toplantısı yapılması gerekirken maalesef 
bugüne kadar bu toplantı yapılmamış ve yapıl
mamaktadır. Bunun sebebi nedir? Koopera
tiflerin toplantısı bitmiş; ama bir türlü bu
günkü idareciler bu toplantıyı yapmak istemez
ler ve kaçınır. Ticaret Bakanından rica edi
yorum, bunun sebebi nedir, izah ederlerse 
memnun olacağım. 

Ortakların Birliğe vermiş oldukları mahsûl 
bedellerinden bir kısmı % 5 i tevkif edilmek 
suretiyle mahsûl sahiplerine verilmetke fakat öyle 
kooperatifler var ki, yüzde yüze kadar öde
miş. Bu ödemeler kimler namına yapılmış, bunu 
öğrenmek istiyorum. Halbuki ellerindeki nizam 
ve talimatnamelere göre bu birlikler ve koope
ratifler % 5 i hakikaten tevkif etmeleri lâ-
zimgeliyorsa umumi bir muameleye tabi tu
tulması lâzımgelir. Bir kısmına yüzde yüz öder, 
diğer kısmına da seninkini vermiyorum derste 
bu husustaki idare şeklini takdirlerinize arz 
ederim. Gazetelerde hepinizin okuduğu meşhur 
bir mihmandar hâdisesi vardır. Bu mihmandar 
hâdisesisini biliyorsunuz, gazetelerde okudunuz, 
bunu burada tekrar etmeye lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — Saym Geçioğlu, bir dakikanızı 
rica edeyim, bu gündem dışı konuşmalar kısaca 
maruzatta bulunmak içindir. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Bu 
mihmandar hâdisesinin yolsuzluğu hakkında ma
lı al inde müfettişler tetf işler yapmış, murakabe 
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yapmış, fezlekesini hazırlamış idarecilere tak
dim etmiş. Bir taraftan adliyeye intikal et
mesi lâzımgeldiği halde maalesef adliyeye in
tikal etmemiştir. Suç vardır, veya yoktur, bu 
hususta efkârı umumiyenin tenvir edilmesi lâ
zımdır. Eğer suçlu ise memur cezalandırılır. 
Suçsuz ise efkârı umumiyeye suçsuç olduğu 
ilân edilir. Bir türlü mevcudolan dosya adli
yeye intikal etmektedir. Sebepleri nelerdir? 

Birlikte çalışan memurlar arasında huzur
suzluklar had safhaya gelmiş bulunmaktadır. 
Bunun sebebi, âmili nedir? Bunu bilmiyorum; 
ama başlıca sebebi bence idarecilerin zihniyet 
vo hatalı hareketlerinden mütevellittir. Bir 
arkadaşım burada biraz önce izah ettiler. Bu 
hatalı hareketlerle, bu zihniyetle memur üzerin
deki tazyiklerin hakikaten kanuni şekilde ya
pılması lâzımdır. Bunlar hem Devlete hem de 
halka küskünlük halindedirler. Sebepleri nedir, 
paylaşılamıyan koz nedir, bunu anlamıyorum. 

Bu müessese Ticaret Bakanlığına bağlı bir 
müessesedir. Ticaret Bakanlığı bu müessesede 
kendi müfettişleri vasıtasiyle tetf iş ve mura
kabe hakkından mahrum mudur, bunu da bil
miyoruz. Bu kadar şikâyette rağmen Ticaret 
Bakanlığı müfettişlerini gönderip burada mu
rakabe yapmamaktadır. Bunun da, Saym Ve
kil burada yok, kendilerinden daha evvel rica 
etmiştim, buraya tarafsız bir umum müdür gön
derirseniz hem bu iktisadi müesseseyi kurtar
mış olursunuz, hem do oradaki memurların is
tikballeriyle oynıyanlara set çekmiş olursunuz 
demiştim. Maalesef bugüne kadar bir netice 
elde edemedik. Bu müessesesinin kendi bünye
sin do şubeleri var. Bu şubeler vekâletle idare 
ediliyor. Bir masanın memuru aynı zamanda o 
şubeyi de idare ediyor. Ama bu kısa bir zaman 
devam eder, altı ay kadar devam eder nihayet, 
senelerce devam etmez ya. Uzun zamandan beri 
şubeler böyle şu masadaki şahsın idaresi al
tında idare edilegelmektedir. Acaba bu iktisadi 

bir müessese olarak elimizde tuttuğumuz ve 
yalnız Çukurova'nın değil bütün, altı vilâye
tin de toprak mıahısulleırfLni sineisiın'die foukmdur 
ran bu birliğin işleri muntazam şekilde gidi
yor mu? Asla gitmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, mevzuu enine 
(boyuna tetkik etmek fırsatımız yoktur. Lütfen 
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kısaca ifade ediniz, umumi hatlara dokununuz | 
kâfidir. j 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Devamla) — Pe- | 
kiyi Sayın Başkan. Bu Birliğin kendi bünyesin
de 20 - 25 kooperatifi vardır. Senede 300 ilâ 400 
milyonluk ciro yapıyor. Billhassa pamuk mahsul
leri üzerinde çiftçiye sağladığı menfaatler çok 
büyüktür. Alna bugün çiftçiler bu Birliğin tu
tumundan dolayı bu müesseseden ayrılma kara
rına varmışlardır. Sebebini artık Ticaret Ba
kanlığı mahalline göndereceği müfettişleri vası-
tasiyle tetkik ettirsin, görsün M, biz burada bir 
politika oyunu değil bir hakikati ifade ediyo
ruz. Bunu diyen arkadaşlarım belki var ama bu 
bir hakikattir, kendi memleketimin bir derdidir 
bu. Bu niçin halledilmiyor bunu anlıyamryo-
ruz. 

Sayın Hükümetten istirham ediyoruz, bu 
meseleye el koysun, teftişini yapsın, murakabe
sini yapsın, oradaki onlbinlerce ortağın huzuru
nu iade eftsin. 

Hürmetlerimi e. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen başka 

arkadaşlar da var. Onlara da gelecek Birleşim
de söz vereceğiz. 

4. — Meclis komisyonları bugünlerde kesif 
bir mesai yapmak durumunda oldukları için üye-
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lerin Genel Kurulun öğleden evvelki toplantıla
rına katılamadıkları,, bu sebeple şimdilik bu top
lantılardan vazgeçilmesi hususundaki gruplar 
adına verilen önerge. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önee bir 
önerge vardır, onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis aslî ve geçici komisyonları, bugünler

de kesif bir mesai yapmak durumunda bulun
dukları için üyeler, sabahları saat 10,30 da ya
pılması kararlaştırılan Genel Kurul toplantıları
na katılıma imkânını bulamamaktadırlar. 

Her iki kısımdaki çalışmaların aksamaması 
için şimdilik öğleden evvelki Genel Kurul top
lantılarından vazgeçilmesini arz ve teklif ederiz. 
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C. H. P. 
Grup Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. 
Grup Başkanvekili Y. 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

BAŞKAN — Efendim, 
sunuyorum. Kalbul edenler, 
Kabul edilmiştir. 

A. P. 
Grup Başkanvekili 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

M. P. 
Grup Sekreteri 

Yozıgat 
İsmet Kapısız 
önergeyi oylarınıza 

,.. Kalbul etmiyenler... 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Earıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı: 527) (1) 

BAŞKAN — Siyasi partiler kanununun 4 ncü 
ve 5 nci bölümlerini görüyoruz arkadaşlar. Bu
yurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, ta
sarının Komisyonca hazırlanmış olan metninin 
1.8, 19, 20 nci maddeleri yerine 15 nci madde 
olarak bir partilerarası önergeyle teklif edilen 
metnin yerine ve ayrıca tasarının 21, 22, 23, 24 
ncü maddeleri yerine yine partilerarası verilmiş 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6 . 2 . 1964 
tarihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 

olan bir önergeyle 16 nci madde olarak tedvin 
edilen maddeleri Komisyonunuz Meclisin görüş
lerinin ışığı altında yeniden tedvin edeceğinden 
bu iki madde hakkındaki takrirlerin Komisyona 
iade edilmesini istirham ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyona bu iki madde hak
kındaki önergeler veri'leeekltir. Söz sıram Sayın 
Tahsin Demiray'ın, buyurun. 

TAHSİN DEMÎRAY (îstanibul) — önerge
ler geri alındığına göre nasıl konuşacağız Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı riea ediyorum, 
Sayın Demiray. Komisyondan gelen yeni tedvin 
şekillerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17, 18, 10 ve 20 nci maddeler yerine 15 nci 

madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 
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M. Meclisi B : 94 
«îl teşkilâtı : 
MADDE 15. — 1. il kongresi, sayısı bin

den fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre, 
ilçe kongrelerince seçilen delegelerden kurulu
dur. îl başkanı ile il yönetim ve disiplin organ
ları üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleridir. 

il kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. il yönetim organı, il başkanının başkanlı
ğımda olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği 
sayıda yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 

il yönetim organının il kongresince nasıl se
çileceği, merkez yönetim organınca ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yö
netim organının nasıl kurulacağı parti tüzüğün
de gösterilir, işten el çektirme kararının il yö
netim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak üç 
ay içinde il kongresi eski delegelerle toplanarak 
yeni daimî il yönetimi kurulunu seçer. 

3. il teşkilâtının diğer organları, il baş
kanı ile il disiplin organlarıdır. Bunların il 
kongresince nasıl seçileceği ve il disiplin orga
nının üye sayısı parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Bu maddede yazılı organların görev ve 
yetkileri parti tüzüğünde belirtilir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Yü'kısek: Bakanlığa 
21, 2ı2, 23 ve 24 ncü maddeler yterine 16 ncı 

madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ©derim. 

«ilçe teşkilâtı : 
MADDE 16. — 1. ilçe kongresi, ilçe çevre

sindeki mulıt arlık bölgelerinde oturan partiye 
kayıtlı üyelerin parti tüzüğü ile düzenlenen şe
kilde seçtikleri sayısı altıyüzü aşmıyan delege
lerden kurulur, ilçe başkanı ile ilçe yönetim or
ganı ve - varsa - ilçe disiplin organı üyeleri, ilçe 
kongresinin tabiî üyeleridir. 

ilçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üze
re parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde 
toplanır. 

2. ilçe yönetim organı, ilçe başkanının baş
kanlığında olmak üzere beş ilâ onbir üyeden ku
rulur. 

ilçe yönetim organının ilçe kongresince nasıl 
seçileceği, il yönetim organınca veya merkez yö-

23 . 4 . 1965 O : 2 
netim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten 
el çektirileceği ve geçici yönetim organının na
sıl kurulacağı parti tüzüğünde gösterilir, işten 
el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bil
dirilmesinden başlıyarak üç ay içinde ilçe kong
resi eski delegelerle toplanarak yeni daimî ilçe 
yönetim kurulunu seçer. 

3. ilçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı 
organlarının görev ve yetkileri parti tüzüğü ile 
gösterilir. 

4. Siyasi partiler, illerin merkez ilçelerin
de de ilçe teşkilâtı kurabilirler.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonda yeniden tedvin 
edilen metni okuttum. Bunun üzerinde yeniden 
görüşme açacağız. Arzu edenlere söz vereceğim, 
buyurun Sayın Demiray. 

TAHSİN DEMlRAY (istanbul) — Millet 
Meclisinin sayın üyeleri, tasarının hiç şüphesiz 
en mühim bölümü müzakeresini yaptığımız bu 
bölümdür. O derece ki, Anayasamızın ve rejimi
mizin siyasi zembereği bu bölümdür, dersek mü
balâğa etmiş olmayız. Rejimimizin vazedilmez 
müessesesi siyasi partiler ise ve Türkiye'de hâki
miyet kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre, par
tilerimizin bu millet hâkimiyetini nasıl sağlaya
caklarını bu bölümün maddeleri gösterecektir. 
Millî hâkimiyet birinci derecede selimlere ve va
tandaşın oylarına dayanır. Ve bu seçimler par
tilerde en uç kademelerden başlar. Binaenaleyh, 
gerek Hükümet tasarısı, gerek komisyonun tadili 
ve nihayet evvelce yapılmış bir anlaşmaya göre 
meydana getirilmiş ve bu defa komisyon tarafın
dan resmen ortaya konulmuş bulunan, 16 ncı 
madde halinde ortaya konulmuş bulunan bu hü
kümler buna kâfi midir? Yerine getirecek takat
te midir? Müsaadenizle şimdi onun üzerinde du
ralım. 

Burada deniliyor ki, kongreler en uçta, en son, 
en nihai kademe olarak ilçeden başlıyor ve bu il
çeye vatandaş, partili vatandaş, parti üyesi nasıl 
iştirak ediyor? «ilçe çevresinde köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı üyelerin 
parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sa
yısı altıyüzü aşmıyan delegelerden kurulur.» de
niyor. Hata, demokratik hata birinci adımda iş
te burada başlıyor, ilçe kongrelerinin âzami had-
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di altıyüzdür. B'zdeki ilçelerin en küçüğü de 
yüz civarında köyü ihtiva eder. Binaenaleyh bir 
parti tasavvur ediniz İri, orta derecede bu par
ti çevresinde beş - on bin âzası vardır. Bu beş -
on bin âza hiçbir zaman kongreye doğrudan doğ
ruya iştirak ederek partinin ve memleketin me
selelerinin müzakeresine katılarak reylerini kul-
lanmr\ imkânına malik olamıyacaktır, ebet müd
det. Ne olacaktır?.. Birinci merhalede hiçbir şey 
konuşmadan köylerde, mahallelerde bir seçim ya
pılacak, naipler seçilecek. Yani birinci merhale
de vatandaş, partili kendi iradesini, kendi düşün
celerini, kendi imkânlarını, kendi inisiyatifini 
terk edecek, kendi arasından seçeceği bir iki zata 
havale edecektir. Bunlara direktif verebilecek 
m'dir? Hayır. Evvelinden müzakeresini yaparak, 
bâzı fikirleri tartışarak, bir neticeye bağlamış 
olarak bunlara direktif halinde verebilecek mi? 
Hayır. Ne yapacak; sadece orada 600 ü aşmama
sı için, hedef bir tavan vardır. Bu tavana sığma
sı için, sadece bu gaye ile, sadece bu zaruretle 
evvelinden verilm'ş bir peşin hükümle bu kadar 
olacak demiş, birisi. Ve buna uymalı için bütün 
vatandaş kütleleri zorlanıyor ve bütün hakların
dan, söz hakkından, münakaşa hakkından, mem
leket meselelerini ortaya koyma hakkından mah
rum bırakılıyor. Sadece, sen git, sen git diye 
bir seçim yapılıyor ve kongre nerede yapılıyor, 
bu müzakereler nerede yapılabiliyor? İlçede yapı
lıyor. O halde arkadaşlar biz esas gayeyi şekle, 
bâzı zaruretlere asla feda edemeyiz. Türkiye'de 
birinci kademede parti kongreleri mutlaka bütün 
partili üyelerin bu çevrede miktarı ne ise iştirak 
edebilecekleri çapta olmalıdır. Eğer bu olmazsa 
daha birinci merhalede niyabet başlıyor, vesayet 
başlıyor, demokrasi ölüyor. Buna çare bulunma
dıkça (Hâkimiyet kayıtsız, şartsız miletindir.) 
levha halinde kalmaya mahkûmdur. 

Neden mahkûmdur? Çünkü bu hâkimiyet me
selesini Türkiye'de yürütebilecek olan ve reji
min vazgeçilmez unsurları olan partilerdir. Par
tiler kendi içlerinde bunu sağlıyamadıklan 
takdirde vatandaşın önüne vatandaşın istediği lis
teler çıkamıyacak, fikir cereyanları çıkamıyacak, 
ana görüşler istikamet alamıyacaık ve bu suretle 
bu kürsüden ifade edildiği gibi demokrasinin ta
mamen zıddı olan oligarşi'k idare devam edecek
tir. Peki biz inkılâpları niye yaptık, niye yaptık 
inkılâpları? Cumhuriyet İnkılâbını, 27 Mayıs In-
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kılâbını?.. Peki neye dayandırılıyor? Oligarşinin 
karşısında değil miyiz. Ve hâkimiyetin halka mal 
edilmesi için değil midir? Geçirmiş olduğumuz 
en az 50 yıllık mücadele bu değil mi? Ve bilhassa 
kendimize örnek aldığımız, model gösterdiğimiz 
Alman Anayasası, yok Alman siyasi partiler ka
nunu, ki çıkmadı bu kanun, hedefi nedir? Nasyo
nal sosyalizme, tek parti sistemine karşı milleti 
korumak için değil midir? O halde esas gaye bu 
olduğuna göre bizde de sureti mutlaka da ve ka-
tiyede milli hâkimiyeti, tesis edecek olan yürüte
cek olan siyasi partiler ise bu siyasi partilerde bu 
mekanizmayı, bu zembereği hakkiyle kurmaya 
mecburuz. Efendim imkân yok!., imkân araştıra
caksın. Ya millî hâkimiyeti esas tutacak veya oli
garşiye gideceksiniz. Burada bu fikirler ifade 
edildi. Onun için nerden geldi bu buraya? Biz 
nereden bu fikre geldik?... Efendim köy ve ma
halle frotman olmasın ve oraya kadar parti teş
kilâtını göndermiyelim. Gücümüz de yetmez. Ge
çen tatbikat bunu göstermiştir, diyoruz. Diyoruz 
ama bunu gösterdi diye o kutuptan bu kutba git
mek bence yersizdir, hatalıdır, veballidir; demok
rasimize karşı bu veballidir. Ne yapmalıyız? Va
tandaş kütlesini birinci derecede, birinci kongre
ye iştirak etmenin yollarını mutlaka aramalıyız. 
Asıl mesele buradadır. Nasıl yaparız? Mutlaka 
sizin mülki taksimat, şu hâlâ mer'i kanunlar gibi 
Meşrutiyetin birinci yılından kalma Idarei Vilâ-
yat Kanunu mer'i bulunduğu için bu taksimatı 
vilâyat idari taksimat bizim esas demokrasi pren
siplerimize, gayelerimize, inkılâplarımıza uymu
yorsa ille evirip, çevirip bizi mevcut bilmem ne
reden kalma teşkilâta uydurmak mecburiyetin
de miyiz? Buna göre bunları düzenleyiniz. Hede
fimizi, maksadımızı, gayemizi kaybetmeyiniz. Ga-
vemiz demokrasidir. Halkın hâkimiyetidir, ida
reye iştirakidir. Buna engel olacak her maniayı-
buradan kaldırınız. Binaenaleyh eğer son bir 
merhale yapmak istiyorsak, ilçede partiler eğer 
çok kalabalık büyük partilerse onlara bâzı im
kânlar verinin. Meselâ deyiniz ki; itibari ilçeler 
kurup sırf vatandaşın büyük kalabalığını bölüp, 
fakat birinci kongreye iştirak ettirilebilmesi için 
bâzı nahiyeleri de, bucakları da itibari ilçe farz 
ederek oralarda da kongrelerimizi pekâlâ yapa
lım. Eğer bu halk salonlardan taşıyorsa, sizin 
korkunuz yalnız bu ise, yani imkânsızlık ise, o 
halde lütfen bu kalabalığa göre, onları birinci 
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kademede fakat hepsini iştirak ettirecek bir şekil 
bulunuz. Yok böyle yapmaz da daha birinci 
merhalede vatandaşı gayet seyrek bir elekten ele
yip yüzde doksanını atıp, sadece yüzde onu ile 
kongre yaptırırsanız, yüzde doksanını sükûta 
mahkûm ederseniz bunun adı demokrasi değil
dir, bunlar modern siyasi partiler değildir. Bu 
itibarla görüyorsunuz ki, demokrasimizin siyasi 
zembereği, esas gayesi, hedefi, maksadı işte be
şinci bolümde şu şimdi onaltı olan, evvelki 21, 22, 
bilmem 23 olan maddeler de yatmaktadır. En 
mühim şeylerden bir tanesi de seçimle gelmiş 
olan heyetlerin, idare kurullarının yukarıdan ve
to edilmesi yani tebcitlenmesi, geri itilmesi hadi
sesidir. Bu siyasi partiler kanunu oligarşik ida
reye son verecek ve Türkiye'yi hakiki demokrasi
ye götürecekse, bu esas maksada hakkiyle hizmet 
edebilmek için halkın, reyine hürmet etmemiz lâ-
zımgelir. Yani vatandaşın reyi ile gelmiş idare 
heyetlerini bir üst kademenin bertaraf edebil
mesi onun hakkı değildir. Böyle bir şeytani tat
bikat, işte bu kanunla bunun asıl aksini yapmı-
yalım, bunu önliyelim, önleyici maddeler kon
malıdır. Ama efendim parti yürümüyor, idare 
heyeti çalışmıyor, ne yapalım? Vazifesini yap-
mıyan suiistimal eden insanları ne yapıyoruz; 
mahkemeye veriyoruz. Partiler de idare heyetle
ri siyasi yoldan siyasi kararlarla veto edememe
lidirler. Onlar, ancak parti içerisinde, varsa suç
ları, hataları 'hakem heyetlerine verilmek sure
tiyle, ancak o yolla yani kazai yoldan, parti için
deki kazai yoldan onu bertaraf etme yolu aran
malıdır. İşte görüyorsunuz ki, asıl zemberek bu
radadır ve bana göre çok ters bir zihniyetle bu 
tasarı hazırlanmıştır. O kadar terstir ki, izah 
edeyim, parti tavandan başlamış, genel başkan
dan başlamıştır. Nasıl kuracağız?. Aşağı, aşağı, 
aşağı.. İlçeye, köye kadar gidiyor. Halbuki bizim 
anladığımız mânadaki demokrasilerde muhitten 
merkeze doğru gelir siyasi partiler, seçimler... 
En alt kademeden başlıyarak bu tasarının, mu- I 
bitten başlıyarak derece derece ilçeden ile, bü
yük kongreye kadar gelişi tersine konulmalı idi. I 
Efendim, bu o kadar mühim mi? Mühim. Zihni- I 
yetlerin nasıl işlediğini, formasyonu yazan zatla- I 
rın düşündüklerini bana apaçık göstermektedir. I 
Merkezden muhite doğru gidici bir zihniyet hâlâ I 
bu tasarıda da hâkimdir. Halbuki biz merkez- I 
den muhite değil, muhitten merkeze doğru gelin- I 
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I meşini istiyoruz. Halktan en büyük Devlet yapi-

sınm zirvesine kadar derece derece \. kuruluşları 
bir piramit gibi görmek istiyoruz. Bu tasarıda 
maalesef bu da yoktur. Binaenaleyh, şimdi bun
dan vazgeçtim; en mühimi bence, vatandaşın 
partili olarak birinci merhale seçimlere, konuş
malara, kongreye bilfiil iştirakinin men edilmiş 

1 olmasıdır. Bir yer tasavvur ediniz. Efendim hep 
köyler gösterilir. Köyün feraseti şelhri kat kat ge
çer ya... Fakat haydi bakalım diyelim ki, şehirli
nin anlayışı ile söyliyelim; bir mahalle ki, en gü
zide insanlardan ve azaların hepsi de yüksek tah
sillilerden teşekkül etmiştir. Ama ne diyorsunuz 
onlara? Hayır siz ilçeye çok geleceksiniz. Bizim 
ilçe salonu sizi almaz. Ne yapalım sizin mahal
lede bizden 1 200 âza vardır. Sizin içinizden biz 
üç kişi istiyoruz. Ancak üç kişi ile iştirak edebi
lirsiniz. O halde sizin hakkınız efendim sadece 
üç tane adam seçip göndermekten ibarettir. 

Arkadaşlar, böyle demokrasi olmaz. Gitmek 
istediğimiz demokrasi bu değildir. Binaenaleyh, 
bu kanun bu haliyle maalesef ters bir kanundur. 
Bilhassa Komisyonun bu kanunun bu maddesi
ni geri almasını arz ve teklif ederim. Ve arz et
tiğim gibi, hiç olmazsa bucaklara kadar, birinci 
kongreye kadar, iki kademeli demiyorum, bucak
ta yapılsın, sonra ilçeye gelsin demiyorum ; ama, 
itibari ilçeler yolu ile vatandaşın birinci kong
reye iştirak imkânı temin edilmelidir. Bendeni
zin en mühim gördüğüm husus, budur. Gayrisi 
vahi... Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu; bura
dalar mı... Yok. Sayın Soyer. 

EUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; müzakereler öyle bir seyir iktisabetti-
ki, sanki bir tarafta idareciler manzumesi mut
laka bir zincirleme usule tevessül etme arzusun
da. Diğer tarafta bizlerden mürekkep bir parti
liler grupu, biz de ona mukavemet etmekteyiz 
gibi iki taraflı bir hal almıştır. Aslında mesele
nin esası partilerimizi 'hakikaten demokratik bir 
sistem dâhilinde kurmak mecburiyetinde oluşu
mundur. Şimdi, demokratik sistemde denetleme; 
demokratik sistemde denetleme, aşağıdan yuka
rıya doğru olur, muhterem arkadaşlarım, yuka
rıdan aşağıya doğru denetlemeye demokratik 
sistem denetlenmesi denmez. Bunun ismi dünya 
politik âlemimde laıyrıdiır; otorüter siistam d©>n>ec-
lemesidir. 
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Şimdi bir taraftan köyden itibaren şehirli

lerden, mahallelerden delegeleri seçtiriyorsu
nuz, kongresini teşekkül ettiriyorsunuz. İlçe baş
kanını ve ilçe idare heyetini seçiyorsunuz veya 
ikisini birden konuşmuş olmak için aynı zaman
da ilden bahsedelim. İl başkanı ve il idare ku
rulunu, yönetim kurulunu seçtiriyorsunuz. Sonra 
da günün birinde bir genel merkez mütalâası ile 
yukardan aşağıya bir denetleme başlıyor. Nedir 
buı 'denetilmemle ? Öyle Keslkin've ıkaıtî bir dıen'e'tl'eıme 
ki, ben senin gidişini partinin menfaatine görmü
yorum dedi mi idare heyetinin kulağından tutup 
ister kongresi seçsin, ister kim seçerse seçsin, ku
lağından tutup atmak istiyen bir denetleme. Ha
yır arkadaşlar, hayır. Bu olmaz, bunun yolu var
dır. Nasıl ki; bir idare heyetini ve bir başkanını 
yönetim kurulunu ve bir başkanını aşağıdan yu
karıya doğru kongreden seçtiriyorsalk, yine İni 
idare heyetinin değiştirilmesi de ancak kongrele
ri toplamak yolu ile olabilir. Böyle olursa istika
met aşağıdan yukarıya bir denetleme usulü ile 
cereyan etmiş olur. Yoksa, ister genel idare ku
rulundan, isterse parti karar organından çıka-. 
rılmış olsun böyle bir karar, kademe kademe 
bunlar aşağıdan yukarıya doğru seçildiklerine 
göre aşağıya karşı bir denetim hakları yoktur. 

Ancak bir şeyleri vardır. O da kongreyi tek
rardan; ilçe kongresini veya il kongresini, han
gisini beğeniyorlarsa; tekrar toplayıp onları se
çen delegelere durumu anlatmak, kongre azala
rına durumu anlatmak ve onlara kabul ettire
rek yine onların eli ile yeni bir yönetim kurulu 
ve başkan seçtirmek yolu ancak demokratik ola
bilir. Bunun dışında yukardan aşağıya yapıla
cak bir denetim veya tatbikat hiçbir zaman de
mokratik sisteme uygundur diye müdafaa edil
mesine imkân yoktur. Sayın Komisyon sözcüsü 
kıymetli arkadaşım Kırca hukukî esasları ga
yet iyi bilen bir insan olarak hiçbir zaman de
mokratik sistemde yukarıdan aşağıya bir dene
tim tatbikatının yapıla/bileceğini iddia edeceği
ni zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada idare he
yetlerinin feshi var. Onu arz ettim, bir de ya
rısından fazlası istifa edecek olursa yedeklerin 
çağrılması yerine bu idare heyetinin infisah et
miş sayılması.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — O kalktı. 
RUHİ SOYER (Devamla) — Sayın Coşkun 
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Kırca arkadaşım yerinden bu kalktı dedikleri 
için o zaman bu bahsi demek ki kabul buyur
dular. Gösterdikleri kıymetli anlayışa minnet
tarlığımı arz etmek isterim. 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum sevgili arka
daşlarım, bu maddenin yani bu bölümün daha 
doğrusu en can alıcı noktası budur. 

Bendenize göre Sayın Tahsin Demiray arka
daşımın yanıldığı bir nokta var; bunu tavzih 
etmek istiyorum. İlçe kongresine takdir buyu
rurlar ki, yalnız partililer 'gelmezler, kayıtlı par
tililer gelmezler. Bu kayıtlı partililerin seçtik
leri delegelerden müteşekkildir. Binaenaleyh, 
gerek ilçe kongresinde ve gerekse il kongrelrin-
de delegelerin adedleri de esasen seçim listesine 
göre tâyin edilmiş olduğuna göre, bu miktarın 
üzerinde - 600 den fazla zannetmiyorum - bir ilçe 
kongresinde 600 den fazla insanların bulunma
sının faydalı olacağını. 

İşten el çektirme mevzuu üzerinde durdum. 
Bunu bir defa daha çiviledikten sonra huzuru
nuzdan ayrılacağım. Tekrar ediyorum; denetim 
demokratik sistemlerde hiçbir zaman yukardan 
aşağıya doğru yapılamaz. O halde aşağıdan yu
karıya doğru seçilmiş hiçbir heyet yukardan aşa
ğıya doğru bir tasarruf ile yerinden ayrılmaz. 
Ancak onu seçen kongresi süratle fevkalâde top
lantıya çağrılır. Fevkalâde kurultay olur da fev
kalâde ilçe kongresi olmaz mı sevgili arkadaşla
rım? Pekâlâ olur. Fevkalâde toplantıya çağrılır 
ve yine kendilerini seçen ilçe kongre üyeleri du
rumu öğrenirler, seçtikleri insanları değiştirir
ler. Hâdise bundan ibarettir. Bu şekilde eğer 
bir tedvin yapılırsa oy kullanırım. Aksi takdir
de yukardan aşağıya doğru yapılacak tasarruf
lara taraftar değilim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman.. (Grup adı
na söz istendi sesleri) Bir dakikanızı rica ede
ceğim. Sayın Bilgiç grup adına söz istediler. 
buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SADETTİN BİL
GİÇ (İsparta) — Muhterem arkadaşlar, gün-
lerdenberi müzakeresi yapılmakta bulunan par
tiler kanununun il, ilçe teşkilâtları ve köy ve 
mahallelerdeki parti hizmetlerinin nasıl tedvin 
edileceğine dair maddeler üzerindeki müzakere
ler uzayıp gitmektedir ve maalesef arkadaşları
mız müzakereleri bölüm bölüm yapmış olmamı-
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za rağmen sadece müzakerelerde muayyen kı
sımlar üzerinde konuşmalarını inhisar ettir
mektedirler. 

Kıymetli arkadaşlar, şimdiye kadar 1960 dan 
bu tarafa, 1961 de çok partili hayata tekrar gi
rişimizden bu tarafa köy ve mahallelerde hiçbir 
siyasi çalışma yapamamış olduğumuz halde, 
ancak son çıkarılan 228 sayılı Kanunla köy ve 
mahallelerden hiçbirisinde siyasi çalışma yapıl
maması kayıt ve şartı ile sadece partiye kayıt
lı üyelerle kapalı salon toplantıları yapabileceği 
halde bugün bu kanunla, köy ve mahallelerde, 
partiye kayıtlı üyelerle siyasi toplantılar yap
mak ve oralarda parti üst kongrelerine ve dele
geler ve parti temsilcisi seçmek hakkını veriyo 
ruz. Şimdiye kadar olmıyan bir şeyi yeniden bu 
kanunla getirmiş bulunuyoruz. 25 nci maddede 
parti tüzükleri öngörmüş ise parti tüzüklerine 
göre köy ve mahallelerde parti toplantıları ya
pılırken bir parti görevlisi, yardımcısı ve parti
ye kayıtlı delege seçilir; demiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bir mahallede 
partiye kayıtlı üye sayısı 1 000 ise, 1 500 ise on 
larm gelip de bu mahallede toplantı yapmalarına 
hiçbir mâni sebep getirmemektedir. Ama, köy
den mahalleye, mahalleden ve köyden ilçe kong
resine intikal ederken her parti bundan evvel. 
bu kanundan evvel yapmıştır. Kendi tüzüğün 
de yüz kayıtlı üye görebildiği halde; çünkü, ka
yıtlı üyeleri tahdit etmek, tesbit etmek ve ha
kikaten normal bir sisteme -bağlamak mümkün 
olmadığı içindir ki; ellerindeki sahih ölçü an 
cak yapılan seçimlerde ortaya çıkan rakamlar ol 
duğu için o rakamlara göre delegelerinin nasıl 
seçileceğini tesbit etmiştir. Bu Halk Partisinin 
tüzüğünde elli ile yüz arasında bir delegeyi, bi
zim tüzüğümüzde de yüz kişiye kadar ve yüz 
delege seçileceğini âmirdir. 

Büyük kongrelerde yapılmış tüzükler bu
nu getirmiştir. Büyük kongre yapıyoruz, bü
yük kongre teşkilâtı bize direktif veriyor. Ge
tiriyoruz ana esasları kanunda bütün partiler 
için bir kayıt olsun diye koyuyoruz. Bu sefer 
arkadaşlardan itiraz sesleri yükseliyor, siz tah
dit ediyorsunuz diyorlar. Muhterem arkadaş
lar, tahdit etmiyoruz. Köy ve mahallelerde 
partiye kayıtlı arkadaşların hepsi kendi tüzük-
lerindeki esaslara göre üst kongreye yani üçe 
kongresine delege seçilebilirler. Köy ve mahal-
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le toplantılarında şimdiye kadar yapılamayan 
siyasi konuşmalar da yapılması, köy ve mahal
lenin ihtiyaçları, partinin umumi meseleleri, 
hattâ memleket meselelerinin köylü vatandaş
lara ve mahalledeki partiye kayıtlı üyelerimi
ze anlatılması imkân dâhiline girecektir. Bugü
ne kadar olmıyan bir şeydir. Köy ve mahalle 
kongresinde şimdiye kadar bulunmıyan bir de 
parti temsilcisi ve yetkilisini bizzatihi partiye 
kayıtlı üyelere seçtirmek suretiyle oraya parti 
hizmetlerini götürmüş oluyoruz. Ama, bir şey 
götürmüyoruz. Buna ocak adı vermiyoruz. Çün
kü ocak idare heyeti diyecek olursak hükmi 
şahsiyeti haiz bir müessese meydana gelecek. 
Bu falanca ocak idare heyeti sünnet düğünü 
yaptı, diyecek, masraf edecek, gelir sağlıya-
cak. Türkiye'de 40 000 köyün, 40 000 mahal
lenin hesaplarım sene sonunda toplayıp da Ana
yasa Mahkemesine parti idare heyetlerinin, Ge
nel idare kurullarının hesap vermesi mümkün 
değildir arkadaşlar. Esasen alt kademelerde 
parti idare heyetlerinin büyük ölçüde gelir ve 
gider sağlamaları şimdive kadar tatbikatta da 
gördük ki, büyük aksaklıklara sebebolmaktan 
başka bir şeye yaramıyor. 

Gelelim ilçe kongrelerine; muhterem arkadaş
lar, kıymetli hocam Tahsin Demiray Beyin bu
rada ifade ettikleri gibi, biz tavanı tahribetmiş 
bulunuyoruz; ?raa bu tavan, Türkiye'deki sermen 
sayısına göre 600 rakamının üzerine çıkan hiçbir 
ilçemiz yok. Eğer mahalle ve köylerden partiye 
kayıtlı üyeleri, orada yapılan mahalle ve köy 
kongrelerinde delege olarak seçip geleceksek, hiç
bir yerdeki rey sayımız, bizim hiçbir partinin 
600 den fazla tabiî ve müntehap delege getirme
sine imkân vermiyor. 

Fatih ilçesinin 750 000 nüfusu ve 450 küsur 
bin seçmeni vardır. İştirak nisbetlerinden en 
fazla rey alan parti 55 bin rey almıştır ki, bu da 
elimizdeki tüzüklerimize göre orada dahi 600 den 
fazla delegenin böyle bir toplantıya iştirak etme
sine imkân vermiyor. Ama, eğer arkadaşlarımız 
köy ve mahallelerde parti teşkilâtları kurmayıp 
da ilçeye kayıtlı bütün üyeleri bir yerde toplayıp 
da ilçe kongresi yapmak istiyorlarsa buna zaten 
imkân yoktur. Ne maddi imkânı vardır ne de 
manen imkânı vardır, ne yol durumu müsaittir. 
Bütün partiye kayıtlı üyeleri köylerden çağırıp 
da, mahallelerden toplayıp da bir kaza merke-
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zinde ilçe kongresi yapmaya imkân yoktur, ilçe 
kongresi kademeli olmaya mecburdur. Köy ve ma
hallelere intikal edecektir. Köy ve mahalleler
den de delegeler kayıtlı üyeler arasında seçim
lerde alınmış rey esasına göre seçilecektir. Esasen 
bu tamamen tüzüklere bırakılmıştır. Kanun bu
nu tahdidetmemiştir. îlçe kongrelerinden il 
kongresine gidecek delegelerde yine son büyük 
kongremizde tesbit edilen esaslara göre, rey du
rumuna göre karara bağlanmış, tavan bu olarak 
kabul edilmiş, asgari had küçük partilerin teş
kilâtı olmıyabileceği, yeni kuruluş halinde olan 
partilerin teşkilâtlarının bulunmıyacağı veyahut 
yeni kuruluş halinde oldukları için, henüz kuru
luşlarını tama mlıy a malıkları için, serbest bırakıl
mış ve eskiden getirilen tasarıdaki asgari 400 
kaydı da kaldırılmıştır. Ama tavan tesbit edil
miş taban kaldırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın ısrar
la üzerinde durdukları bir husus daha var. O da 
üst kurullar sureti katiyede alt kurulları, ister 
kendiliklerinden, isterse görülen lüzum üzerine, 
idari zaruretler üzerine feshederek yeni müteşeb
bis heyetler kurmasın. îlk nazarda gayet demok
ratik gibi görünen bu husus tatbikatta maalesef 
mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar; şu bakımdan mümkün 
değil. Kendiliğinden infisah etmiş idare heyet
leri ile üst kurullar sık sık karşı karşıya kalırlar. 
Bir ilçe kongresi dahi toplıyabilmek için muvak
kat bir idare heyetini ortaya çıkarmak ve bu 
muvakkat idare heyeti marifeti ile delegelere 
tebligat yapmak, davetiye çıkarmak ve normal ka
nunların emrettiği bir kongreyi toplıyabilmek 
imkân dâhiline girecektir. Siz diyorsunuz ki; 
kendiliğinden dahi münfesih hale gelse hiçbir 
müteşebbis heyet kurmayıp vilâyet gelsin, falan
ca kazaya otursun. Orada kongreyi toplasın. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi Komisyonun 
Başkanlığa takdim ettiği ve ve huzurunuzda oku
nan tadil ile bu husus sizin arzu ettiğiniz esasla
ra bağlanmış bulunuyor. Şöyle ki; muvakkat he
yet kurulacak-. Sırf kongreyi yapmak ve kon
grede yenisinin seçilmesine imkân vermek üzere. 
Bu da üç aylık bir zaman içerisinde yapılacak. 
Üç aydan fazla bir zaman muvakkat heyet ayak
ta kalmıyacak. Kongre iki sene dahi uzasa bu 
muvakkat heyetler kendilerinden evvel kurulan 
idare heyetlerinin kongreleri zamanına kadar de-
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vam edecekti. Burada o imkân de verilmiyor. 
Muvakkat heyet kurulacak, fakat delege tesbiti 
yapmadan, eski delegelerle en geç 3 ay içerisin
de kongre toplanacak. Ve bu suretle de yeniden 
kongrece seçilmiş idare heyetlerine o bölge teslim 
edilecektir. Ama bir üst kurula, kendiliğinden 
münfesih hale gelmiş bir kurulu işler hale getir
mek üzere bir salâhiyet tanınmazsa, veyahut ha
kikaten fiilen istifa etmemişler; ama iş itibariyle 
memleketi terketmiş, sağa, sola gitmiş, parti kapı
sı hiç açılmıyan yerde seçimlere tekaddüm eden 
günlerde üst kurullar bu idare heyetlerini faali
yete geçirecek duruma gelmezlerse o zaman o böl
gede seçimler kaybedilir veyahut da çalışma im
kânları olmaz. 

Tahditli olmak kayıt ve şartı ile üst kurullara, 
Komisyonun şimdi getirmiş olduğu madde gere
ğince bir hak tanınması zarurettir ve bu parti
lerin işleyişine imkân verir. 

Gene şunu ifade etmeye mecburum ki, muh
terem hocam bir parti tüzüğü tanzim etmiştir. 
Kendilerinin, bizim çok istifade etmiş olduğu
muz, son tadilimize kadar kullanmış olduğumuz 
tüzüklerinde dahi kurucu sıfatiyle yapıp getir
miş oldukları tüzükte, aynı esaslar mevcuttur. 
Ve bunlar aynen kullanılmak suretiyle istifade 
edilmiş şeylerdir. 

Şimdi diyoruz ki bu sureti katiyede antide
mokratiktir. Kurucu olarak ortaya çıkıyoruz bâ
zı nizamlar tesis ediyoruz. O zaman bunu kabul 
ediyoruz, ondan sonra geliyoruz bunlar tamamen 
aykırı şeylerdir. Şunu katiyetle ifade edelim ki, 
bir partiyi bir bütün olarak ele almak mecburi
yetindeyiz. Münhasıran bir kademeye mutlak is
tiklâl, diğer bir kademeye de mutlak mesuliyet 
yükliyecek olursanız parti çalışmaz. O zaman par
ti parti olmaktan çıkar, parti bir federasyon ha
line gelir. O halde diyelim ki iller müstakil si
yasi teşekküllerdir. Ama federasyon halinde bir
leşirler. O zaman ilin kuruluşuna da hiç karışa
nlayız. Ama bir siyasi partiyi mesuliyetleriyle 
de, sevabiyle de müşterek bir teşekkül kabul edi
yorsak, bu teşekkülün bir silsilei meratip içinde 
karşılıklı hak ve mesuliyeti olması lâzımdır. Bu 
akımdan simdi yeni getirilen 16 ncı madde, 
17 nci madde ve 25 nci madde şimdiye kadar bü
tün partilerde mevcudolan ve şimdiye kadar hiç 
kullanamadığımız köy ve mahallelerde siyasi faali
yetleri yapmamıza imkân veren müeyyidelerdir 
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ki bunları bu şekliyle kabul edecek olursak dalıa 
iyi netice alacağız. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da ifade etmek 
istiyorum : Bu kanunun ileri kısımlarında yeni 
tedvin edilmiş demokratik hayatımız için çok esas
lı bâzı maddeler var. Ama bunlar baştan sona 
kadar bütün halinde ele alınmadığı takdirde, ay
rı ayrı yerlerde ele alındığı takdirde hakikaten 
ilk nazarda aksar gibi görülüyor. Fakat bu, par
tiler arası Komisyonun yapmış olduğu anlaşma
ya göre, bir bütün halinde ele alındığı takdirde 
görüyoruz ki, bu bizim demokrasimizde çelişme
leri, gerek parti içi ve partiler arası çekişmeleri 
ortadan kaldıracak mahiyettedir. Bilhassa istir
ham ediyoruz, 16 ncı ve 17 nci maddeler, il ve 
ilçe idare kuruluşları, kongrelerin miktarı, kon
grelerin toplanma zamanını, âzami iki senede bir 
ve iki seneyi geçmemek şartiyle il ve ilçe kongre
lerinin yapılacağını ve bu kongrelere köy ve ma
hallelerden delegelerin nasıl geleceğini ve bu de
legelerle il ve ilçe kongresinin nasıl yapılabile
ceğini, yapılan kongrelerde seçilmiş idare heyet
lerinin ne şartlarla münfesih hale gelirse yerine 
yeni muvakkat heyetlerin çok kısa vâde ile seçi
lebileceğini ve kongre yapmak suretiyle yine se
çim yolu ile idare heyetlerinin işbaşına gelme
sini mümkün kılmaktadır. Iiica ediyoruz, diyoruz 
ki, burada arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi ne 
Anayasaya aykırılık, ne üst kurulun alt kurula 
hâkimiyeti vardır. Bir husus hakikaten belki ha
ta olarak alınmıştır; bu Partiler Kanununda, tü
züklerde göregeldiğimiz şeyin aksi bir istikamet 
takibedilmiştir. O da; tüzüklerde delegeden il
çeye, ilçeden ile ve iki en de büyük kongreye doğ
ru tanzim edildiği halde Partiler (Kanunu hazır
lanırken nedense büyük kongreden, genel mer
kezlerden alt kademeye doğru tanzim edilerek 
hazırlanmasıdır. Bu eğer büyük bir kusur telâk
ki ediliyorsa takdim tehir yapılabilir. Bu mura
kabeyi ortadan kaldıran birşey değildir. Partiler 
içerisinde murakabede gene de ilçe kongresinin 
fevkalâde toplanması için Partiler Kanununda 
da, tüzüklerde de müeyyideler vardır. Beşte bir 
üye ile müracaat etmek suretiyle partilerin fev
kalâde kongreye gidebilecekleri, gündemlerini 
kendilerinin tanzim edecekleri de zaten tesbit 
edilmiştir. Bunlar mümkün olan şeylerdir. Alt
tan yukarıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru 
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karşılıklı bir murakabe zarurettir. Bu maddele
rin tedvin edildiği şekliyle kabul edilecek olur
sa neticeye daha çabuk ulaşacağımızı zan ve tah
min etmekteyim. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, ben sadece yeni tadil teklifinin üze
rinde görüşeceğim. 15 nci ve 1(5 ncı maddeler 
üzerinde Komisyon zannederim alelacele bir 
değişiklik hazırlamış ve aynı celsede maddeyi 
geri aldığını ifade ederken bir dakika sonra da 
hazırlamış olduğu yeni metni Riyasete takdim 
etmiş ve böylece müza,kerenin inkıtasız devamı
nı temin etmiş görünmektedir. Halbuki gerek 
bu usul, gerekse bugüne kadar bu kanunun mü
zakeresinde tatbik ettiğimiz usul işin süratini 
ehemmiyetli bir şekilde azaltamakta ve salim 
'biı* neticeye ulaşmayı da ehenmniyetli bir nis-
bette güçleştirmektedir. Huku'kan müzakereye 
esas olan m etin Geçici Komisyonun raporu ol
duğu halde, fiilen müzakereye esas metin par
ti! erarası hazırlanan metin olmaktadır. Bu ay
rılık ise hem sürati azaltmakta hem işin iyi bir 
sonuca bağlanmasını güçleştirmektedir. Hal
buki Komisyon bu kadar müddet zarfında bir 
tok günlüğüne tasarıyı geri alsa da Komisyon 
raporuna göre yeni bir metin tabettirip da-
ğıtsa ve böylece geçecek bir günü göze alabil
seydi şimdi elimizde kâmil mânada, üzerinde 
görüşebileceğimiz bir metin bulacak ve yapılan 
konuşmalar bu kadar uzun boylu oLmvyacaktı. 
Hele bugünkü tadil teklifi de gayet gariptir. 
Eğer l)iı madde üzerinde bir değişikliği daha 
evvel benimsemiş iseler, ki, celse açılır açılmaz 
ıbu yola gitmeleri bunu gösteriyor, şu halde 
birkaç gün evvelinden bu maddeyi geri alabi
lirler ve daha güzel bir hazırlıkla karşımıza 
çıkabilirlerdi. Hazırlıklarının güzel olmadığını 
şuradan anlıyarum. İfadede dahi bir insicam 
tam mânasiyle yoktur. Meselâ il kongresinden 
bahsedilirken il kongresi binden fazla olmak üze
re şu kadar delegeden kurulur der. Ama ilçe
den bahsederken 600 den fazla olmamak üzere 
delegeden kuruludur der. Peş peşe takibe-
deu ve aynı şeyleri tanzim eden iki ifade ara
sında (birisinde kurulur birisinde kurulduğu 
gibi ifade mübayeneti (böyle mühim bir kanunda 
göze batar. 

İkincisinde bâzı hatayı tashih edeyim der
ken zannederim bir kısım hataya daha düşmek-
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tedir Biraz evvel Sadettin Bilgiç Beyefendinin 
de beyan ettiği şekilde geçici il yönetim kurulu
nu kurulduktan sonra bunun vazif esini yeni kong
reye kadar devam ettirmiyor. Diyor ki, 3 ay 
zarfında eski delegelerden kongre yapılır ve 
bu kongrede daimi yönetim kurulu seçilir. 

Şimdi düşünelim, 8 kazalı bir vilâyet; 4 ka
zalı yeni ilçe kongresini yapmış ve mütaaıkıben 
4 kazada ilçe kongresini yaptıktan sonra il yö
netim kurulu seçilecekti. Fakat ibu arada fev
kalâde bâzı hâdiseler oldu, il yönetim kurulu
na işten el çektirildi, yahut bir boşalm'a oldu; 
'bunun üzerine muvakkat bir yönetim kurulu 
seçileee'k. Ve üç ay zarfında bir kısım kazalar
da ilçe kongresi yapılmadığı takdirde eski de
legelerle kongre yapılacaktır. Bu nasıl müm
kün olacaktır? Yeni ilçe kongresi yapılmış. 
Yeni il kongresi delegeleri seçilmiş. Bir kısım 
kazalarda böyle olacak. Bir Ikısım kazalarda da 
yeni ilçe kongresi yapılmamış olduğu için, ger-
çe'kten eski delegeler mevcudolacak, yeniler de 
seçilmiyecek. Böylece yeni delegeler dururken 
eski delegelerle kongre yapmak gibi bir du
rum hâsıl olacak. Halbuki, işin bu kadar tefer
ruatına girmeden, «üç ay içerisinde yeni ikong-
re, yeni geçici idare kurulu kongre yapar» di-
diyebilirdi. «Eğer yenisi yoksa eskisi yapar» di
yebilirdi, veya bunların hepsini boş bırakırdı. 
Tüzükler halin icabına göre bunu tanzim eder
lerdi. Şimdi getirdiği bu sistem tatbikatta müş
külât çıkaracaktır. Arz ettiğim gibi üç ay için
de kongrelerin yapılması yetişmiyecektir. Arma 
bir kısmı yapılmış, bir kısmı yapılmamış gibi 
'bir durum olacaktır. İllâ yeni delegeler seçil-
'mişken eski delegelerle kongre yapmaya gitmek 
pek garip bir durum yaratacaktır. Bu itibarla 
Komisyondan ricam, mümkünse bütün kanunu 
geri alsın, fazla zaman almayacaktır, bugün 
alsalar yarın belki de saat üçe kadar bastırılıp 
dağıtıp 48 saat geçmeden tekrar gündeme almak 
(kabil olur, görüşülecek güzel bir metin elde 
ederiz. Bir de hiç değilse bu 15 ve 16 ncı mad
deler üzerindeki takriri yeni baştan gözden ge
çirsin. Benim görebildiğim kadarı bu. Belki 
daha noksanlıkları vardır. Tashih ettikten sonra 
yeniden takdim etsin. Hürmetlerimle. 

(«Takrir verin» sesleri) Nasıl takrir verilir 
biz de şaşırdık beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — De

ğerli arkadaşlarım, nasıl takrir verileceğini 
biz de şaşırdık diyerek sözlerini Ibitirip bu kür
süden inen ankadaşımın son cümlesinden baş-
lıyacağım. Filhakika çeşitli değişikliklere uğraya 
uğraya, çeşitli porotoikollere tabi tutula tutula 
1,5 seneden beri müzakeresi yapılan ibu kanu
nun müzakere insicamını ister istemez kaybet
tik. Bu yönden hatalı konuşmalarımızın bulun
ması hazırlıklı olmadan bâzı teklif yapmamız 
mümkündür. Mazur görülmemizi istirham 
ederiz. Bugün muhterem Komisyon tasarısının 
17, 18, 19 ve 20 nci maddelerini telif etti, 15 nci 
madde olarak karşımıza getirdi. Ve 21, 22, 23 
ve 24 ncü maddeleri de yine telif etti, 16 ncı 
madde olarak getirdiler. Kürsüde okunan bu 
maddelerin okunduğu sırada hafızalarımızda 
•kalması katoil olamaz. 

Filhakika özel olarak komisyondan rica et
tik, tekrar metinleri gözden geçirdik fakat an
cak bir kısmımız bunu yapabildik, usuli bakım
dan itirazım şudur ki, bundan sonra yapılacak 
çok ciddî değişikliklerin daha önceden tarafı
mıza dağıtılması, hazırlıklarımızın buna göre 
yapılmasının temin edilmesini hem komisyon
dan hem Başkanlıktan istirham ederim. 

Muhterem arakadaşlarım; halihazır müza
kereye konu teşkil eden 15 ve 16 ncı maddele
rin yeniden kaleme almış şeklinden dolayı ko
misyona teşekkürlerimi arz etmek isterim. Bu
nun mânası şudur ki, bundan bir evvelki top-
lantımızdaki verilen takcirler, yapılan tenkid-
ler ve temenniler komisyon tarafından ciddi
yetle ele alınmış. Mümkün olduğu kadar ten-
kidler, temenniler ve bunlara muvazi olarak 
verilen önergeler hakikaten 15 ve 16 ncı mad
dede toplanmaya çalışılmış. Bu haliyle ben şah
san bu maddeleri iyi formül olarak kabul et
mekteyim. Ancak 16 ncı madde üzerinde Par
tiler Kanununun esasıyla ilgili, temel noktasiy-
le ilgili şahsi fikirlerimi arz etmek isterim. Te
mel nokta şu; 16 ncı madde der ki; «ilce çev
resindeki muhtarlıklardan seçilecek delegeler
den teşekkül eden ilçe kongresi...» Demek ki, 
ilçe kongresini 16 ncı madde ilk kademe 
kongresi kabul etmiştir. Bütün parti faaliyet
leri içinde partilerin ilk kademe kongresi ilçe 
kongresidir. Ve bu ilk kademe kongresine 
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muhtarlıklardan seçilecek delegeler üye olarak 
geleceklerdir. Delegeler ilk kongreyi teşkil 
edeceklerdir. Demokratik nizamımızın temelini 
16 ncı madde ile atmış oluyoruz. 16 ncı mad
denin getirdiği müessese temel müessese olmuş 
oluyor. Nedir bu temel müessese1? İlçe kongre
si. Ben Sayın Tahsin Demiray'm fikirlerine 
ayniyle iştirak ediyorum. Temel müessese da
ha geniş halk kütleleri olabilmeli. Yani dele
ge müessesi üzerine kongre yapılmamalı, bil
fiil partili üyelerin iştirak edecekleri toplantı
ların yapılabilmesini mümkün kılmalıyız. Par
tililerin toplantısının mümkün kılındığı yerde 
bilfiil partililerin Devlet hayatına karışmalar 
kabil olabilecektir. Bilfiil partililer tenkidle-
rini yapmış olabileceklerdir. Bilfiil partililer 
siyası faaliyette bulunmuş olacaklardır. Aks' 
takdirde yani bugünkü kabul ettiğimiz sistem
le partililer bilfiil politika yapamamış niyabe-
ten yaptırmış olacaklar. Bir naipler kurulu de
memiz icabeder ilçe kongresine. 

Muhterem arkadaşlarım, şahsi fikirlerin 
serd edilmesinde baz&n mahzur olmadığı kanaa
tindeyim. Kanaatim odur ki, 8 sayılı Kanunla 
kaldırılmış bulunan ocak teşkilâtları siyasi ha
yatımız için iyi olmamıştır. Bunu bütün var
lığımla benimsemişimdir. 8 sayılı Kanunla 
köylerden kaldırılmış bulunan ocak teşkilâtla
rının kaldırılması iyi olmamıştır kanaatindeyim. 
Bu prensibi Partiler Kanunu da almıştır ve bu 
madde geçmiştir. Yüksek huzurunuzda, bu 
maddenin müzakeresi, münakaşası yapılmış ve 
köylerde teşkilât kurulmaması esası kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi prensip iti
bariyle yine şahsi fikrimi arz ediyorum. Cemi
yetler Kanunundan ayrılmış bulunmaktayız. 
Aslında bir Partiler Kanunu yapmak ihtiyacı 
var mıdır, yok mudur... Bunun uzun münaka
şası yapıldı. Cemiyetler Kanunu her yerde, her 
şekilde teşkilât kurulması imkânını sağlamış 
iken, Partiler Kanunu teşkilâtı ilçeden başlat
mıştır. Bu, şu sebepten veya bu sebepten; 
ama Meclisimizce de galip gelen bir noktai na
zar ile, memleketin gerektirdiği zaruretler 
budur, denilerek ilçeden başlatılmıştır. Bu
nun münakaşasını artık bırakmak mecburiye
tindeyiz. Fakat ilçeden siyasi teşkilâtı başlat-
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mak suretiyle yapmış olduğumuz eğer hatalı 
bir hareketimiz varsa, bunu başka yollardan 
da telâfiye mecburuz. Nitekim bizzat tasarıyı 
yapanlar bunu düşünmüş ve 25 nci maddeyi 
karşımıza getirmişlerdir. Nedir 25 nci mad
de?.. 25 nci madde köylerde ve mahallelerde, 
yani muhtarlıklarda parti temsilciliklerinin bu
lunabileceğini mümkün kılan bir maddedir. 
Demek ki, ilçeden başlatabileceğimiz teşkilâtın 
mahzurunun böylece tasarıyı tanzim edenleri
miz tarafından giderilmesi düşünülmüş ve 25 
nci madde ile bir ahkâm getirilmiştir. Köyler
de de parti temsilcileri bulundurabiliriz den
miştir. Şu halde arkadaşlar buna paralel ola
rak mahzurları giderici hükümleri 16 ncı mad
deye almamız lâzımdır. Biz onaltmcı maddeye 
bugün parti kongrelerini ilçeden başlatıyoruz. 
Ve ilçede kongre dolayısiyle toplanan kişiler 
delege unvaniyle toplanıyor. Partili olarak de
ğil, naiptirler, vekâlet almış kimselerdir. Ama 
aşıl bunlara vekâlet veren kişilerin sözleri ne
dir, iradeleri nedir, siyasi düşünceleri nedir? 
Bunları konuşturmakta fayda var mıdır, yok 
mudur? Pek muhterem arkadaşlarım, kanaa
timce ilçe kongresinde her partilinin konuşma
sı kabil değil. Mümkün olabilir... Bu ayrı bir 
bahis. Ama mümkün de olmıyabilir. Binaen
aleyh, köylere kadar, mahallelere kadar par
tililerin iradesini izhar etmelerini, tenkid ve 
temennilerini yapabilmelerini, bunların konuş
malarından sonra delegelerin seçilmelerini te
min edecek formülü getirmeliyiz. Sayın De
miray'm, anlıyabildiğime göre, demek istediği 
de bu idi. Her köye gidemiyebilir, her köye 
gidememenin zorluğunu ileri sürelibilir. Git
me gücünde olan parti gitsin, gidemiyen gitme
sin... Ve daima bu söylenmiştir, köylere git
mek zordur, denmiştir, özür dilerim, parti teş
kilâtında bilfiil 11 senelik hizmetim zamanında 
ya ilçe başkanı idim, ya il başkanı idim. Bu
lunduğum çevrede daima köye gidilerek kongre 
yapıldı, ama bir başka yerde de gidilmedi. Ay
nı partimden gidilmedi. Olabilir. Gücü yeton 
gider, gücü yetmiyen gitmemiş olarak yaya 
kalır. Buna diyeceğim yok. Demek isterim 
ki, alt kademe, ilçe kongresini teşkil eden dele
gelerden ibaret olmamalıdır. Alt kademe asıl 
partililerden ibaret olmalıdır. Ben elimdeki 
tasarıya göre bakıyor, işleyiş seklini, isleviş 
sistemini kendi kafamda canlandırmaya çalışı-
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yorum. Alt kademeyi teşkil eden asıl partili
ler bir yerde toplanacaklar, delege seçimi yapa
caklar. .Bu degele seçimi yapılırken konuşul
malar olnuyacak mı? Faraziyeye göre olacak
tır, mevcut kanunlarımıza göre olmıyacaktır ve 
normali yine olmıyacakt:r. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde 228 
sayılı Kanunumuz henüz mer'i. Ama bu tasa
rıda yok, yer almamış. Bu kanunda köyler
de de1 ego .seçiminden gayrı siyasi faaliyette 
bulunmayı, konuşma1 arı kesinlikle yasaklamış, 
mer'i bir kanuna göre siyasi faaliyet sadece 
köylerde delege seçimi fonksiyonundan ibaret 
kalacak; bu mer'i. Bu madde1 erden ,bir tane
sinin altma ezcümle 25 nei maddeye bu kanu
nun mülga olduğu konulabilir, bu imkân açı
labilir. Demek isterim ki, ya7mz maniyi kal
dırmak kâfi değil. Demokratik nizamımızın 
temelden ba^adığmı ifade etmek için bu çok 
hayırlı müesseseyi metinde madde halinde gös
termiş olursak inam m z ki, yukardan - aşağıya 
inen bir sistem içinde demokrasimiz i".1 emiyor 
bilâkis a s a l d a n - yukarıya doğru giden bir 
sistem içrndc, iradeler aşağıdan - yukarya 
d-^ğra'intikal eden bir sistem içinde demokra
simiz iş'y~>r, diyebilirz. Ben bu arada Yüksek 
huturunuzdan af dileverek bir noktaya da te
mas etmek isterim. B'rkaç defa «ben»1 zamiri
ni kullanmak zorunda kaldım. Bu arada yine 
«ben» zamiri i1 e ilgili bir misal vermekten ken
dini a^Tmyaca^m.. Mcnsuboldu^um C. H. P. 
Türkiye:1 e en eski bir partidir. Ömrü 45 sene
ye varan b'r parti lir. 1945 tarihinde, çok par
tili demokratik havata girdilimiz tarihe karlar 
C. H. P. 25 senelik b'r mesafe almıştı. Aldığı 
bu 25 sene^k mesafe içerisinde halka intika1 

elen bir politika vapt'rdı reci.. Cevabım ben ve-
r r y H ; hayır. Neden hay^r?... Bugünkü tasa
rıdaki mantık dairesinde hareket ettiği ie'n ha
yır. Elimizde bâzı misaller var. nazarî kakma
ya lü.sum ysk. Türkiye realitelerini okumaya 
mecburum. Tek parti devrinde il başkam ve 
il idare kuruhı vardı. Ama ilçe başkam ve il
çe idare kurulu da vardı. Sistemli bir parti 
teşkilâtı vardır. Daha daha ileri gidelim, i'y^c 
bir tarih geçirdik ki bizzat valiler il başkanlığı 
yaptı, Devlet memurları il başkanı oldu. 11 bas-
kanb ğı yapmak vaHnin vazifesi cümlesindendi. 
Ama siyasi faaliyet mahdut zevatın elinde kal-
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di. Bir siyasi oligarşi tabirini kullanmak ye
rindedir. Siyasi oligarşi, biz bugün oligarşi 
devrini geride bırakmak ve demokratik düzeni 
tam mânasiyle yerleştirmek azminde kişileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, tipik bir misal, bir 
hâtıra olabilir. Sadedin içinde olduğum mutlak 
iaancı içinde bu misali vermeye mazurum. Çok 
partili hayata g3çİ5İmizLn neticesinde geniş halk 
kütlesine siyasi meselelerin intikalinde büyük 
öncülük o tarihteki muhalefet partisi olan De
mokrat Partisinin eseridir. Bu bir kamçı oldu. 
C. H. P. için de bir kamçı oldu, bir hareket baş
ladı, mecbur oldu rekabet duygusuyle o da halk 
tabakalarına inmeye, köye, mahalleye gitmeye 
ve oralarda teşkilât kurmaya. Çok enterasan bir 
mealdir; yüzde yüz o tarihte tamamı C. H. P. li 
olan bir kazanın; Erzincan'ın Kemah kazasının 
Ermenek nahiyesinde - ki. 1946 seçimlerinde de 
tamamı C. H. P. ye rey vermiş bir nahiye mer
kebi - Burada parti teşkilâtı kurulacak. Merhum 
Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu, ki, oralı
dır, muhtarı davet ediyor, «Muhtar teşkilâtını 
kur» diyor. Ertesi gün muhtar üve sayısı ile 
•S?.Vıt Sa^ıroglu'na gellvor, «Teşkilâtı kurduk», 
beyim diyor. Sabit Sağıroğlu bakıyor, partili 
adedi 100 kişi. Ama, oradaki seçmen adedi 600 
•kişi. Muhtar neden bu böyle, benim bildiğim 600 
erkek var, haydi kadınları saymıyalım, ama be
nim bildiğim 600 erkek var, neden 100 kişi kay
dettin, diyor. Beyim tamamdır, 100 kişi Halk 
Partisine kaydettim, 100 kişi Hava Kurumuna 
kaydettim, 200 kişi Çocuk Esirgeme Kurumuna 
kavdeLt:m, 200 k:şi de Kızılava kaydettirdim, ge
ride 100 kişi kaldı onları da Halk Partisine kay
dettik divor. 1946 telâkkimiz buydu. Biz köy teş
kilâtını 22 sene boyunca yapmadık. Çok partili 
hayata girdiğimiz rekabetle geniş halk kütleleri-
îm politikayı indircıbildik. Şimdi bir disiplin mü
lâhazası ile 1965 yılında tekrar bir dönüş duru
mu var kanaatindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, 
bu kanaati teyidetmek için realiteleri konuştura-
bilecek bir tecrübeye s°hip arkrdrşmızım. Doğu
dan Batıya kadar çok şükür başka memleketleri 
bilmesek bile bu memleketi avucumuzun içi ka
dar irilebilmenin gururu içindeyiz. Türkiye'de 
hiçbir partin'n doğru dürüst kongreleri dahi 
yapılamaz. İçimizde öyle milletvekili arkadaşımız 
vardır ki, partive kayıtlı değildir. Ama, o parti
nin milletvekilidir. Bu hususta çok misal vere
bilirim, isme lüzum yok. Partide kaydı yoktur. 
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ama, milletvekilidir. Hiçbir partimizin doğru 
dürüst kayıt sistemi yoktur. Hiçbir partimizin 
tüzüklerinde yazdığı tarzda aradan yıllar geçti
ği halde mükemmel kongreleri yapılmamaktadır. 
Bu realite karşısında şimdi sizlerin insafına sı
ğınarak soruyorum. 25 nci maddeye göre, vazi
felendirdiğimiz temsilciyi, köy temsilcisini nasıl 
vazifelendiriyoruz? Formül yok. Kim vazifelen-
diriyıor?. Demek ki, ilçe teşkilâtı vazifelendiri
yor. Formül yok. Bu formülü biz Edirne'dte bul
muştuk. Köylerde siyasi faaliyetler, ocaklar ya
sak edildiği zaman temsilci adını ilk defa orta
ya atmıştık ve bu formülü-genel merkezimize de 
yazmıştık. Temsilci adını ortaya attık. Kongre 
yapar gibi temsilciyi de seçtik. Formülü bulduk. 
Başka çarte yoktur. 8 sayılı Kanun menettiği 
için delege seçimi yapılırken bu arada bir de 
temsilci seçimi yaptık. Formülün patenti evvelâ 
ıhizde. Bunu arz etmeye mecburum. Şimdi muh
terem arkadaşlarım buna rağmen ifade ediyo
rum, seçimler yapmıyoruz, biz 25 nci maddeye 
>göre köy temsilcisini tâyin suretiyle yapıyoruz. 
Köy temsilcisi köyde falan partinin temsilcisi
dir. Yani bu adam delegeleri de sağlıyacak kişi 
demektir. Bütün yetki ondadır. Politik olarak 
konuşalım; köyde falan partiye kaydolmalar, 
muntazam kayıt tutultmalar, bütün partinin ka
deri köydeki temsilcimizin elindedir. Köydeki 
temsilci insaflı olur, insafsız olur, ahlâklı olur, 
ahlâksız olur, basiretli olur, basiretsiz olur, her 
kılıkta adam olur. Bu suretle muhterem arkadaş
larım, köydeki temsilcimizıin havale edeceği kim
seler, kelimeyi bilhassa kullanıyorum, havale ede
ceği kimseler, göndereceği kimseler ilçe kongre
sinin delegeleri olur ve demokrasinin temeli böy
le atılmış olur. Sırasında Milletvekili adaylarını 
seçecek olan bu heyettir. Sınasmda partinin bü
tün alt kademesi namına hareket edecek olan. bu 
kimselerdir. Bu suretle bir çürük temel atmış 
oluyoruz. Köy temsilcisi tâyin suretiyle olduğu
na göre, otoma/tikman diyoruz ki, ilçe kongre
sinde toplanacak delegelerde ister istemez tâyine 
benzer bir kılıkta ortaya geleceklerdir. 

Şu durumda 25 nci madde muvacehesinde bir, 
köylerde siyasi konuşmaları yasak eden belki is
mini belki numarasını yanlış söyliyebiliyorum, 
228 sayılı Kanun muvacehesinde iki, ve bugün 
tanzim edilen, yeniden tanzim edilen 16 nci mad
de muvacehesinde üç; olmak üzere meselenin tek-
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rar ele alınıp temel müessesenin kurulması iktiza 
eder. Bu temel müesseseye de bir ad takıyorum. 
İlk kademe kongresi. İlk kademe kongresi parti
lilerin toplanabileceği bir yerde bütün partilile
rin dilediği gibi konuşabileceği bir kongre olma
lıdır. Bu kongre toplu halde bulunurken delege
leri seçmelidir. Bu sistem kongre havası içeri
sinde ve onun müeyyidesi altında yapıldığı tak
dirde köy temsilcisinin de şahsi tasarrufları, key
fi tasarrufları asgari hadde, indirilmiş olur ve 
demokratik hayatımız sağlam temele istinadetmiş 
olur. Aksi takdirde sistem birkaç yıl içinde de
jenere olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bir başka müesseseden 
misal vereceğim için. evvelâ o müessese adına bu 
kürsüden özür dileyeceğim; ama bu misali ver
meye mecburum. Takriben bir hafta evvel öğ
rendim, Kızılay Kurultayı için ancak teşkilâtı 
olan ilçelerin altında birinin temsilcileri gelebil
miş: Neden? O kadar ilgisizlik var ki, hiçbir ka
zada 200 rakamına varılamadığı için delege gön
dermek kabil olmuyor. Bu ilgisizliğin sebebi ne? 
Bizim partiler kanununda getirdiğimiz sisteme 
benzer bir sistem var, genel merkezden aşağıya 
doğru inen bir idare sistemi hâkimdir. Aşağıdan 
yukarıya doğru çıkan bir sistem hâkim değildir 
de onun için. Teşkilât vardır, kaza teşkilâtı, vi
lâyet teşkilâtı vardır; ama teşkilâttan ibaret ka
lıyor. Geniş kütleye Kızılay yayılmıyor. Yayıl
ması temenni edilmez mi, edilir. Ama yayılamı-
yor. Korkarım ki, biz bu tasarıdaki formülleri 
aynen kabul ettiğimiz takdirde ileride her parti
nin hâkimiyeti bir genel merkez hâkimiyeti al
tında bulunan ilçe ve il teşkilâtları hiyerarşisin
den ibaret kalır. Bundan korkarım. Ve Türki-
yede 1945 tarihinden beri köylerde ve mahalle
lerde mektep vazifesi gören bu ocaklarımız yeri
ne ve bu sayede demokratik zihniyete sahibolan 
geniş halk kütlesi yerine bir parti oligarşisi kur
muş oluruz. Bu endişe ile muhterem komisyon
dan rica ederim, 16 nci maddeye bir formül ola
rak alt kademe kongresi usulünü ihdas etmesin, 
delegelerin bu alt kademelerden seçilmek sure
tiyle yani kongre yapılmak suretiyle ilçe kongre
sine gelmelerinin temin edilmesini istirham ede
rim. Saygılarımı sunarım. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Saat 17 ye gelmiştir. Sayın Grup 
Sözcüsünün söz istemesine rağmen geçen defa al
dığımız karar mucibince sözlü sorulara devam 
edeceğiz. Siyasi Partiler Kanunu görüşmelerini 
yarın saat 15 te yapacağız. Şimdi sözlü sorulara 
başlyloruz : 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780)• 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buradalar. 
İçişleri Bakanı olmadığı için gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin, Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

BAŞKAN — Sayın Kubat? Yoklar. Sayın Ku
bat bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritlioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin te
davilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü ce
vabı (6/816) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Saym Ba
kan da buradalar. Şimdi sözlü soru Önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sözlü sorumun Çalışma Ba
kanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından cevaplandırılmasına dalâletlerinizi say
gılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

1. İşçi Sigortaları Kurumunun, işçi sağlığı
nı koruyacak faaliyet ve tedbirlerle yetinerek, 
işçilerin tedavilerinin bir elden, ezcümle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanalıyla yaptırıl
ması daha ekonomik ve memleket sağlık mese

lelerini topyekûn ele almak bakımından daha is
tifadeli olmaz mı? 

2. İşçi Sigortaları Kurumunun tedavi ve 
sağlık gibi kendi asıl faaliyet ve ihtisası dışına 
çıkan tasarruflarının ekonomik olmadığı ve bin-
netice sağlık müesseselerini hem masraflı yaptı
ğı ve hem de masraflı işlettiği iddia edilmekte
dir. 

Ezcümle : 
Sağlık Bakanlığı bir yatağı 20.000 liraya 

mal ettiği halde, Sigortanın aynı mahiyette bir ya
tağı 80.000 liraya ve Ay dm Hastanesindeki ya
tak adedini ise 95.000 liraya mal ettiği iddialar 
arasındadır. 

Bu iddialar doğru mudur? 
3. İşçi Sigortaları hastanelerinde bir hasta

nın tedavisinin günlüğünün vasati olarak 40 li
raya mal olduğu iddia edilmektedir. 

Beher hasta için çayet bu kadar lira masraf 
ediliyorsa aynı parayı başka bir müesseseye öde
mek suretiyle hastaları tedavi ettirmek daha isti
fadeli olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Edirne Mil
letvekili Fahir Giritlioğlu'nun Bakanlığımla ilgi
li sorularına malûmat arz ediyorum : 

İşçi Sigortaları Kurumu işçilerinin muayene 
ve tedavileri, Kuruma ait sağlık tesisi bulunan 
yerlerde bu müesseselerde yapılmaktadır. Kuru
mun dispanser veya yataklı bir tesisi bulunma
yan yerlerde işçilerin her türlü muayene ve te
davileri, Bakanlığımıza bağlı kurumlarda yapıl
maktadır. Şimdiye kadar yapılan uygulamada 
bu konuda hizmete müessir aksaklıklar vuktıbul-
mamıştır. 

Esasen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi-
ne dair olan 224 sayılı Kanunun ilgili maddele
rinde, bu hizmetin teşmil edildiği yerlerde işçi
lerin de diğer vatandaşlar gibi her türlü sağlık 
hizmetlerinin Bakanlığımız teşkilâtı tarafından 
yapılacağı ve İşçi Sigortaları Kurumuna ait mü
esseselerin Bakanlığımıza devri hükme bağlan
mış bulunmaktadır. 
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Bunun tatbikatı bu yıl muhtemelen Diyarba

kır'da yapılacaktır. Yalnız bu bir protokol me
selesi olduğu kadar malî imkân meselesidir de. 
,Bu itibarla bu .mevzu, yani, sosyalizasyon tatbi
katı yapılan yerlerde Sigorfca .hastanelerinin 

-Sağlık Bakanlığına i bağlanması veya devri veya 
jsatın alınması konusu ağır, malî külfetleri iktiza 
; ettireceği gibi fyususi protokolle de halledilebil
mesi için,bu işjn ince noktaları vardır. Esasen 
224 sayılı: Kanunla 506 sayılı Kanunun 123 ncü 
maddesi arasında kanaatımca bâzı çelişmeler de 
mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla, işçi Sigorta
ları Kurumlarının sosyalizasyon tatbikatı yapıla
cak yerlerdeki tesislerinin Bakanlığımıza devri 
konusu da kolaylıkla olacak mahiyette bulunma
maktadır. Bütün bunlar nazarı itibara alınarak 
Bakanlığımız Beş Yıllık Plânın derpiş ettiği gibi, 
kamu hizmetlerinde bulunan sağlık tesislerinin 
tek elden idaresinin dsrpiş (edildiği vakıası kar
şısında ve.dünyanın daha birçok memleketlerin
de olduğu gibi .sağlık müesseselerinin tek elden 
idaresi Bakanlığımız tarafından ciddiyetle ele 
.alınmış-ve bu mesele ilgili müesseseler ve kurum
lar tarafından da müzakere konusu yapılmakta
dır- Çterek 224 sayılı Kanunla, gerekse 506 sayı
lı Kanun ve bu Kanunun çelişen hükümleri ara
sında Bakanlığımız meseleyi tetkik konusu yap
makta ve hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır. 
Bu hususta lüzumlu gördüğümüz kanuni mevzu
at konusu ayrıca Parlâmentoya kısa zaman içer
sinde arz edilecektir. Şimdilik sayın arkadaşıma 
beyan edebileceğim maruzatım bu kadardır. Hür
metlerimle. 

3AŞKAN—Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎR <GÎRİTLÎOĞLU (Edirne) — Teşek

kürlerimi arz. ederim. 
BAŞKAN— Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu
lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri tÜe 
tarım araçları yağma olunan şahısların durum
larının ne olacağına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/818) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, İçişleri Ba
kanı bulunmadığı için gedecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs-
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' :tanbul Emniyet makamları tarafından nezarete 

alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
babanlarından sözlü sorusu (6/819) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı yok, Adalet'Ba
kanı buradalar. Sayın Uzarda yalnız Adalet ;Ba-

' kanının izahat vermesini kaıbul ediyor musunuz? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) —'Müddeti geç

tiği için kıymeti kalmamıştır, vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Soru sahibi sorularından fera

gat -•ettiklerini .söylüyorlar. 

6. — İzmir Milletvekili Osman Babri AdâVın, 
Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış mem
leketlere seyahate çıktığından ve Papaıüe temas
larda ve müzakerelerde bulunduğundan haber
dar olunup okunmadığına dair İçişleri <ve Dış
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, içişleri 
ve Dışişleri bakanları bulunmadıkları için gele
cek soru gününe bırakıyoruz. 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmın imzası sı
rasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı ile 
bunünkü miktarlarına ve iktisaii durumlarına 
dair Başbakandan sözlü^sorusu (6/831) 

•BAŞKAM — Soru sahibi 'buradalar, Bara
kan yok, Başfoclkan adına esvap verecek kimse 
olmadığı için gsleeek soru gününe bırakılmıştır. 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Ticaret 
Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

9. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

BAŞKAN — Adnan Şenyurt buradalar. Mil
lî Savunma Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe bırakıldı. 

10. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
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ipofefc ediVmiş" bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi atamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dâir îmar ve îskâh Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

ÖÂŞKAN — Sayın Söyer buradalar. Bakan 
bulunmadığı:" için gelecek soru gününe bırakıldı. 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Butdür'da, 5 Ytflıb Plân devresi içerisinde. 
kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/843) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan buradalar. Baş
bakan adma esvap verecek bakan bulunmadığı 
için gelecek soru gününe bırakıldı. 

12. — Burdur Milletvekili Naiir Yavuzkan'-
ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan ve 
15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kimse
lerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanacağına 
dair Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (&/8İ4) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan buradalar. 
Tarım ve Ticaret bakan'arı bulunmadığı için ge
lecek- soru gününe bırakıldı. 

13. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Burdur'vn Ağlasun ilçesine bağlı Yumrutaş 
köyü ile Bucak ilçesine bağlı Data?anı köyünde, 
tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, başka 
yerden toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi 
konularında, bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/845)' 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan burada. Bakan 
bulunmadığı için soruları gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

14. — Konya Milletvekili Rüştü özaVın1; 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Konya'
da temsiller verilmiyeceği hakkında bir kararı 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim Ba-
kanind-ansö&lü sorusu (6/850) 

BAŞKAN — Sayın özal yoklar. îki defa bu
lunmadıkları için sorulan düştü. 

15. — Niğde 31îlletvekili Ruhi Soyer'in, tiler 
Bankasınca, 1963 icra plânına konulmUş olan 
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işlerden"ufe'kadarimti tafâamdandiğftnu dhir'İmtir* 
ve Ukân*Bakaİıindah sözlü s&tusu (6/851)' 

BAŞKAN — Sâyrn Soyer - buradalar: îmar 
ve ı îskân Bâkanr bulunmadığı' için gelecek sörtt 
gününe bırakıldı. 

16. -— Korneti • Milletvekili: Hâldah Kısayol'-
un, hakktttdti' adlî' takibat yapilmaktee oîduğu 
için teşekkül' emrim alınımş bulunan Devlet' De
miryolları' eski Maliye ve MuKaselie Dairesi Rei
sinin bir göreve atanması sebebine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

BAŞKAN — Sayın* Hâldan' Kısaya! bulun
madıkları için sorulan. düştü.-

17. —-Adana Milletvekili Hastın' Aksay'ın. 
caftti gibi herkese açık bir mahalde yaptlan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre' tabi tutul
ması sebebine dair Devlet Bakanından sözîü so
rusu (&/854) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Afeay iki defa; 

bulunmadıklan için sorulan düşmüştür. 

İS- — Adana" Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il mifkczleYindeHbaiete kapatılmış cami bulu
nup buluntft&diğina dair Dbvlet BalMnmddn söis-
lü sorusu (6/855) 

BAŞKAN — Sfaym Hasan Aksay iki defa 
bulunmadıklan için sorulan düştü. 

19. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulundu
ğuna ve kurucularının ve halen başkanlarının 
himmet olduğuna'dair'Adalet've Müüiy'e bakanla
rındansözlüsorusu (6/856) > 

BALKAN — Sayın Aksay, iki defa bülutıma-
diVarî' için, sözlü * soruları gündemden düş
müştür. 

20! — Adaiib. Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkife edilmiş ve hüküm giymiş kaç din 
adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve İçişleri? 
bakanlarından sözlü sorusu (6/857). 

GÖAlŞKÂN — Siyin*Aksay, iki defa bulunma^ 
d^Vârr içîri, slozlü' sorulan gündemden dür
müştür. 

21'. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat1 yapılması lü-
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Zumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna dair 
Millî Eğitim Bakamından sözlü sorusu (6/858) 

BAŞKAN — Sayın Aksay, üst üste ilki defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları gündeimden 
düşmüştür. 

22. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 3-4 
kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine dair 
Bayındırlık Bakanından söztii sorusu (6/859) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Özalp 
iki defa üst üste bulunmadıkları için sözlü so
ruları gündemden düşmüştür. 

23. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakamndan sözlü sorusu (6/860) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Özalp, iM defa 
üst üste bulunmadıkları için soruları gündem
den düşmüştür. 

24. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, BomaMar-
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk, mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Özalp, iki defa 
üst üste buluınmadikları için soruları gündem
den düşmüştür. 

25. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

BAŞKAN — Haydar Özalp arkadaşımız üki 
def a bulunmadıkları için soruları düştü. 

26. >— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortâköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarım, seçimlerinin kesinleşmesi 
ne rağmen, görevlerine başlatmıym vali hakkın
da ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/863) 

BAŞKAN — Soru sahibi iki defa bulunma
dığı için sorulan düştü. 
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27. — Bdlu Milletvekili Turgut Çülha'mti, 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapüam* tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

BAŞKAN — Sayın Çulha buradalar. Baş
bakan adına cevap verecek bulunmadığı için 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

28. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı aracında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

BAŞKAN — Sahabettin Orhon buradalar. 
İçişleri Bakanı bulunamadığı için gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütünlerin 
üstün kaliteli olup olmadığına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu buradalar. 
Gümrük ve Tekel Bakanı bulunmadığı için gele
cek soru gününe bırakıldı. 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edilme
mesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/867) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı yok. Grelecek so
ru gününe bırakıldı. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Rica ediyorum 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Yök efendim, bunun hiçbir usu
lü yok Sayın Soyer. Soru okunur, soru sahibi ve 
Bakan var mıdır, yok mudur tesbit edilir, arz 
edilir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim müsaade 
buyurun, bu hususta haMısınız ama... 

BAŞKAN — Muhterem efeındim, başka yapa
cak bir şey yok. Israr buyurmayın. Ben vazife
mi yapmakla mükellefim, soru sahibi ve bakanı 
arıyacağım. Evet, arkadaşlar, bakanlar bulun
muyorlar diyeceksiniz, bu kendi bilecekleri bir iş, 
ben ne bileyim. 
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31. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy&r'in, 

memleketimizde mevcut Bum Cemaatine ait kaç 
aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Bakanından 
söztiü sorusu (6/868) 

BAŞKAN — Bakan bulunmadığı için gele
cek soru gününe bırakıldı. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
Meclis Başkanlığı Çarşamlba günleri saat 17,00 
den sonra sözlü soruların görüşüleceğini bildir
miş mildir? 

BAŞKAN — Bildirmiştir efendim. Bâzı ba
kanlar vardır. Fefendim, hem gündem, hem de 
vaziyet bütün bakanlıklara teker teker teMiğ 
edilmiştir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, haklı 
olduğumuzu teyidetaıek istiyoruz. 

BAŞKAN — Diğer sözlü soruya geçiyorum. 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına bağlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabu Kaynaklar ve 
Köy İsleri Bakanlarından sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'un 
sözlü cevabı (6/869) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanı buradalar, arzu ederse
niz sorunuzu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
cevaplandırsınlar. Kifayet eder mi efendim? 

FAHÎR GİRİTLtO&LU (Edirne) — Hay
hay efendim, kâfidir. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

11 . 6 . 1064 
Fahir Giritliloğlu 
Edirne Milletvekili 

Hakkâri ili YüklsekJovaı îılçeısitnde, Birelik kö
yünün yukarısından gelen ve iran'a akıp giden 
Birdik suyunun üzerinde sulama tesislerinin ya
pılmasına başlandığı, Dilezi köyüne kadar mev
cut bulunan kadîm su arkının patlıyan kısım
larının tamiri ve mevcut bendin keza tamiri zım
nında, 1963 yılında 140 000 lira ayrılarak, i§ 
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mütaalhıhidine ihale edildiği ifade olunmaktadır. 

Bu hususun mahiyetini ve Yüksekova ilçesi
nin geniş ovasının sulanması ile ilgili sair malû
matı edinmek için, aşağıda yazılı sorularımı tev
cih lüzumunu duydum : 

1. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığından cevaplandırılın asını istediğim hususları 
arz ediyorum : 

A) Devlet Su İşleri tarafından, Birdik Su
yu üzerinde bugüne kadar yapılan faaliyetin 
mahiyeti nedir? 

B) Mevzuuibahis su üzerinde Dilezi köyüne 
kadar mevcut bulunan kadîm kanalların, temadi 
ettirilmesi düşünülmekte midir? 

C) Hakkâri ilinin yegâne ovasını teşkil eden 
Yüksekova ilçesinin vasati 75 000 dekar geniş
likteki ovasının üçte bir miktarını halen bataklık 
teşkil ettiğine göre: Ovadaki nehir suyu üzerine 
kanal açılmak suretiyle ovanın kurutulması hu
susundaki tasavvurların resmiyet derecesi ne de
receye kadardır? Ovanın kurutulması için alın
mış bir karar varsa, mahiyetti ne merkezdedir? 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı ile ilgili 
hususları okutmuyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Mehmet Turgut, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karaihisar 
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, Edirne 
Milletvekili Sayım Fahir Giriıtlioğlu'nun sorula
rına sırasiyle cevap arz ediyorum : 

1. A) Birdik suyu üzerindeki bend ve 
mevcut sulama kanallarının ıslahı konusu 1960 
yılında istikşaf kademesinde incelenmiş ve ko
nu Tarım Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü 
ile ilgili bulunduğundan 23 . 11 . 1960 tarih 
ve 6019 sayılı yazı ile adı geçen Genel Müdür
lüğe intikal ettirilmiştir. 

B) Dilezi köyüne kadar mevcut kanallar 
da yukarda bahsedilen konu içerisinde butkın-
ımaktadır. 

C) Gerek adı geçen su üzerinde diğer im
kânların araştırılması ve gerekse Yüksekova'nın 
ıslahı ve sulanması konusu, bu yıl etütlerine baş
lanan Dicle Havzası istikşafı içerisinde Fırat 
Plânlama Amirliği tarafından incelenecektir. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. I 
FAHİR GlRlTLÎOĞLU (Edirne) — Te

şekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorlar, soru cevap
lan dırılmış tır. 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort buca
ğının Uzundere mahallesinden ge^en sel yatağı
nın temizlenmişi hususunda bir karar alınıp 
alınmadığına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü ce
vabı (6/870) 

BAÇKAN — Soru sahibi ve Bakan burada
lar. Soruyu okutuyorum. 

15 . 6 . 1964 
özü: Tortum ilçesi Azort buca
ğı arazisinin sel tehlikesinden 
kurtarılması için ne gibi tetbi-
rin düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Ba>kanmdan sözlü s.oru: 

Millet Meclisi Başkanlığı 
eliyle 

Enerji vs Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla rica ederim. 
Fahir Giritlioğlu • 

Edirne Milletvekili 

1. Erzurum ili Tortum ilçesinin Azort bu
cağında bucak merkezinde Uzundere mahallesin
den geçen sel yatağının temizlenmesi, sel yata
ğının etrafındaki 60 evin korunması ve diğer 
•mahallelerde mukim 300 ev halkına ait bu mahal 
üzerindeki arazi ve bahçelerin korunması husu
sunda Bakanlıkça her hangi bir karar alınmış 
mıdır? 

2. 1954 tarihinde ilk defa olarak gelen sel 
neticesinde, mevzuubahis yatak o tarihte dol
duğu halde ve o tarihten itibaren ıslah edici bir 
çare üzerinde durıılmadığı için, yağışların ve 
ufak sellerin dalma tehdidi altında bulundur
duğu bu arazi: Yeni büyük bir yağış ve sel 
halinde daha çok tehdit altına girmiyecek mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENER-TÎ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BA

KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahlsar) 
Sayın Fahir Giritlioğlumun sorularına cevabımı 
arz ediyorum. 
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Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bucağı

nın Uzundere mahallesinden geçen sel yatağının 
temizlenmesi hususunda bir karar alınıp alınma
dığı sorulmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığında yaptırılan tetkike göre durum şu
dur: 

Azort bucağı ve arazisinin taşkından korun
ması konusu, 1963 yılında istikşafî kadamede ve 
ayrıcr. rusubat kontrolü yüzünden de etüdedilmiş, 
rüsup hareketinin fazla olmasına rağmen yukarı 
havzanın büyüklüğü ve erozyonun had safha
da oluşu sebebiyle erozyon tedbirlerine g'dile-
meyip 1300 M. tülde, topuğu taş tahkimli ve şev
leri bitkisel iksalı yatak ıslahı yapılması uygun 
görülmüştü-*. 

B\ı mevzuda tetkike devam edilmektedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu buyurun efen
dim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
nuhterem Enerji Bakanı sorularımı cevaplan
dırdılar. Kendilerine teşekkür ederim. İthamla
rım şahısları bakımından olmıyacaktır. İtham
larım Bakanlık olarak olacaktır. Bunu lütfen 
T)öyle kabul etmelerini istirham ederim. 

Henüz kendileri birbuçuk ay evvel vazifeye 
başladıklarına göre elbette ki ihmalden kendi
leri şahsan kusurlu değillerdir, ama bakan ha
lef iyet suretiyle kendilerinden evvelkilerin ku
surlarını da yüklenen kimse demektir. Konuş
mamı lütfen bu şekilde kabul etmelerini istir
ham. ederim. Hakkâri ilinin Yüksekova üresine 
ait büyük sulama kanalı hakkındaki verdikleri 
"zahat karşısında konuşmadım, yetindim. Bir 
taahhüt kabul ettim. Bu bir uzun etüt mesele
sidir. Bir para meselesidir. Nihayet teknik im
kân meselesidir, dedim. Bir mühendis Bakanı
mıza bir hukukçu milletvekili olarak teknik ko
nuda münakaşaya girmek cüretini göstereme
dim. Fakat Tortum ilçesinin Azort bucağına ait 
vermiş olduğum bu önerge ile ilgili cevapları 
maalesef beni tatmin etmedi. Ne kadar teknik 
sebepler ileri sürerlerse sürsünler, ne gibi zor
luklar bahis konusu olursa olsun, gözlerimle 
görmüş olduğum bu yurt köşesindeki teessürüm 
bu izahata karşı, benim direnmemi gerektiriyor. 
Teknik bakımdan sureti katiyede ıslahat kabil 
delildir, bakan bu lâfı söyliyebilir. Ama buna 
rağmen yine ben karşısına çıkarım. Siz Bakan-
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smız. ana Bakanlar Kurulunun da bir üyesisi
niz, bütün Hükümetin politikasından müştere
ken mesulsünüz. Şu halde bu koyan nakli hak
kında ne gibi teşebbüste bulundunuz, bunu sor
mak benim en tabiî vazifem olacaktır. Tabiat 
afetiyle karşı karşıya bulunan vatandaşlarımız 
Azort bucağında oturmaktadır. 1963 yılında 
etüt bitmiştir. 1965 yılı ortalarına gelmekteyiz. 
Bu sel felâketine her an mâruz kalması müm
kün bulunan bu vatandaşlarımızın kötü kaderi 
hakkımda ne gibi âcil tedbirler alınmıştır? Ça
lışılıyor cümlesi 3,5 senelik tecrübemle artık 
beni tatmin etmiyor. Şunu yapıyoruz şunu ya
pacağız, dernek lâzımdır. 1954 yılında büyük 
çapta bir sel felâketine mâruz kalmıştır, Azort 
oucay'i halkı. Alıp "götürmüştür, bütün evleri. 
Sel felâketinden sonra sel yatağı haline gelmiş
tir o kısım araziler Şimdi muhterem arkadaş
lar, altmış ev sel yatağında bulunmaktadır. 
Erozyon son dereceye varmıştır. Katiyen seli 
tutacak bir mâni yoktur. Çıplak kayaların teş
kil ettiği bir yamaçta Azort bucağı kurulmuş
tur. 1954 teki büyük selden dolayı geniş yatak 
açılmıştır. Bu yatakta halen 60 ev vardır. Bu
cağın 300 evinin yegâne geçim vasıtası olan, 
yegâne geçim vasıtası tâbirini kullanıyorum, 
çünkü bu nahiyede tarla yoktur. Buğday ziraati 
bilmemektedirler. Nahiye sadece ve sadece bah
çe ziraati ile geçimini saplamaktadırlar. Hay
vancılık dahi yoktur, çünkü ot yoktur, hiçbir 
şey yoktur. Bu nahiyenin yegâne geçim vasıtası 
olan bahçelerdir ki, 350 bahçe selin yatanında 
bulunmaktadır. Yeni bir sel âfetine mâruzdur. 
Pek muhterem Bakanımın hassas bir noktasına 
hitabettiğimi zannediyorum. Son derece fakir 
bir halk, son derece sahipsiz durumdalar ve son 
derece kendilerinin derdini anlatmaktan uzak 
kimseler. Lütfen Bakanımız orada bulunan hal
kı böyle kabul etsinler. Bir tesadüf benim yolu
mu Tortum ilçesinin Azort bucağına götürdü. 
hakikaten bir tesadüf, bir nevi kuş uçmaz ker
van geçmez bir diyar orası, tamamiyle yalçın 
kayalar arasında kalmış, hiçbir mâni yoktur 
seli tutmak için. Muazzam tehlike ile karşı kar
şıya olan o vatandaşlarımızın bir an evvel em
niyet içerisinde yaşamalarını temin etmek genç 
ve enerjik Enerji Bakanımızın insafına, vatan
perverliğine, halk çocuğu oluşuna mevdu bir 
durumdur, kendilerinden bilhassa özellikle bu I 
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bucağın durumunu şahsan çok yakından gör
müş, bunların ıstırabını o anda hissetmiş bir 
kimse olarak benim şahadetime inanmalarını ve 
buna öncelikle bir önem verip bir an evvel ya 
nakil suretiyle veya setleri ikmal suretiyle bu
radaki vatandaşlara çare bulmalarım istirham 
ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) 
4 - Efendim, şahsım hakkında Sayın Fahir Gi
ritlioğlu'mm sözlerine evvelâ çok teşekkür ede
rim. Ben burada çalışıyorum, çalışmalar devam 
etmektedir, demekle şunu kasdettim. Çalışmala
rın arkasından iş gelecektir. Bu sözlerimi Sayın 
Fahir Giritlioğlu senet ittihaz edebilir. Durum 
şudur; o bakımdan çalışıyoruz, dedim. Bu mev
zuda bir proje hazırlanmıştır. Ve 1965 progra
mında teklif edilmiştir. Fakat 1965 programın
dan bu proje çıkarılmıştır. Ben bu projeyi tek
rar şu veya bu istikamette para temin ederek 
1965 te yapılması yolunda bir çalışmanın için
de olduğumuz için çalışmaya devam ediyoruz, 
dedim. İnşallah bunu 1965 yılında bâzı başka 
yerlerden temin edilen paralarla yapmaya çalı
şırız. Bu hususa Sayın Fahir Giritlioğlu arkada
şımız emin olabilirler. Hürmetlerimle. 

FAHİR GÎRİTLlOĞLU (Edirne) — Teşek
kür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3İ. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, İzmir'den Çzşme ilçesine giden turistik asfalt 
yolun yarım kalan kısmının en kısa zamanda ya
pılması için ne düş'inüldüğüne dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada. Bayındırlık 
Bakanı?... Yok. Gelecek soru gününe bırakıldı. 

35. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
%n, İzmir'in Çeşm3 ilçssi Ilıca plajlarında Turizm 
Bankası tarafmian yapımına başlanan otelin en 
kısa zamanda bitirilmosi ve işler duruma getiril
mişi için ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada. Turizm Ba
kanı?... Yok. Bulunmadıkları için gelecek soru 
gününe bırakıldı. 
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36. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Ada}'- \ 

in, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa za
manda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

BAŞKAN — Sayın Adal burada. Ulaştırma 
Bakanı?.. Yok. Yalnız yazılı cevapları var, ya
zıyı okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 6 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik j 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9044/50710-6/873 | 
sayılı yazıları : 

Çeşme İskelesi inşaatı hakında İzmir Millet
vekili Osman Sabri Adal tarafından verilen söz
lü soru önergesine dair ilgili yazınız ve eki in
celendi. 

Çeşme İskelesi inşaatı 6237 sayılı Limanlar 
İnşa Kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yaptırılmaktadır. Bu itibarla sözlü 
soruya gerekli cevabın adı geçen Bakanlıkça 
verilmesi lâzımgeldiğine bilgilerinizi saygı ile 
arz ederim. 

Ulaştırma Bakam 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Sayım Adalll, Bayunıdırhk Baikıa-
nı burada yoklar. Müsaadenizle bunu Bayındır
lık Bakanına yazalım. 

OSMAN SABRİ ADAL (İzmir) — Peki 
efendim. Yalnız Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili 
sorularım da vardır. 

BAŞKAN — O kısmın Ulaştırma Bakanı ile 
ilgisi yokmuş. Bayındırlık Bakanlığından soru
lacaktır. 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritlioğlu'-
nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar bucağının 
beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibatlarının 
sağlanması için ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/874) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı bulunmadığın
dan gelecek soru gününe bırakıldı. 

38. — İzmir Milletvekili §ina$i Osma'nvrı, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, Cum
huriyet Halk Partisine nakdî yardımda bulun
dukları hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/875) 
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BAŞKAN — Sayın Osma bulunmadıkları 

için gelecek soru gününe bırakıldı. 

39. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni formali
telere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını ta
mir ettirdiğinin doğru olup olmadığına, dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan iki defa bulun
madıkları için soruları düşmüştür. 

40. — Mardin Milletvekili Mehmet, Ali Arı
kan'',n, Midyat Kaymakamının özel işi için ma
kam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/877) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan iki defa bulun
madıkları için soruları düşmüştür. 

il. —• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

BAŞKAN — İki defa bulunmadıkları için 
so rul arı düşmüştür. 

42. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'tn. İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığına, 
dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/879) 

BAŞKAN — Sayın Akay buradalar, Devlet 
ve İçişleri Bakanları bulunmadıkları için geler 

cek soru gününe bırakılmıştır. 

43. —- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/881) 

BAŞKAN — Sayın Çulha buradalar, İçişleri 
Bakam bulunmadıkları için gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

44. — Tokat Millel vekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir edi-
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teceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so- ; 

rusu (6/882) . j 

BAŞKAN — Sayın Kazova buradalar, Ba- j 
ymdırlık Bakanı bulunmadığı için gelecek soru 
gününe bırakılmıştır 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar . bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

BAŞKAN — Sayın Bakan burada, Sayın 
Kazova burada, sorularını okutuyorum. Mehil 
mi istiyorsunuz Sayın Bakan?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TÜRRGIIT (Afyon Karahisar) 
— Tetkik içm müsaade rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Tetkik imkânı bulamadıkları 
için müsaade istiyorlar Saym Kazova. Gelecek I 
soru gününe bırakıldı. 

46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı- I 
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje- I 
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba- I 
kanından sözlü sorusu (6/884) \ 

BAŞKAN — Sayın Diler buradalar. Sanayi 
Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gününe 
bırakıldı. I 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, I 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi I 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine I 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından I 
sözlü sorusu (6/885) I 

BAŞKAN — Saym Diler buradalar. Saym I 
•Bakan buradalar. Saym Bakan, 47 nci soruya I 

cevap için hazırlıklı mısınız? I 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyonkarahisar) — I 
Efendim, mesele petrol ile ilgili bulunduğundan I 
ve' Hükümetin petrol politikası ve felsefesi do- I 
layısiyle gerekli teması Hükümet ile yapamadı- I 
ğımdan mehil istemekteyim. I 

BAŞKAN — Peki efendim. I 
Saym Diler, Sayın Bakan mehil istemekte- I 

dirler, gelecek soru gününe bırakılmıştır. I 
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48. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetleri
nin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa 
ağrıyanların durumlarının ıslâh edilip edilmiye-
ceğine dair tmar ve İskân ve Devlet Bakanla
rından sözlü sorusu. (6/886) 

BAŞKAN — Sayın Diler buradalar, tmar ve 
iskân Bakanı buradalar. Sorularını okutuyorum. 
Sayın Bakan cevap için hazır mısınız?.. 

. İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ 1S-
KENDEROĞLU (Diyarbakır) — Efendim, so
ruları Bakanlığımla ilgili değildir. Köy işleri 
Bakanlığı ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler'in, toprak ve 
tevzi komisyonlariyle kadastro heyetlerinin tezat 
halindeki çalışmalarından haksızlığa uğrayanla
rın durumlarının ıslah edilip edilmiyeceğine dair. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAt 1S-
KENDEROĞLU (Diyarbakır) — Efendim bu 
konu Köy işleri Bakanlığını ilgilendirir. 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı diye dü
zeltelim önergeyi. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, so
rumu Devlet Bakanına tevdi ediyorum. Eğer o 
şekilde tashihi mümkünse hem Köy işleri Baka
nından ve hem de Devlet Bakanından soruyo
rum. 

BAŞKAN — İfadenizi zapta geçirdim Saym 
Diler. Köy işleri Bakanlığından ve Devlet Baka
nından sormak istiyorsunuz. Peki efendim. 

49. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/887) 

BAŞKAN — Saym Kışoğlu... Yoklar, iki de 
fa bulunmadıkları için soruları düştü. 

50. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Başba
kan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/888) 

BAŞKAN — Saym Sofuoğlu... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerimi 
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sel âfetinden ve su baskınından korumak için ne 
tedbirler alındığına dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü 
cevabı (6/890) 

BAŞKAN — Sayın Diler buradalar... Sayın 
Bakan burada. Soruyu okutuyorum, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevap
landırılmasına dalâlet buyurulmasmı saygılarım
la arz ederim. 

2 . 7 . 1 9 6 4 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Erzurum'un Tortum ka-ası merkez ve merke
ze bağlı kövleri, Azort ve Kıska nahiyeleri ve bu
na bağlı köyler Narman, Oltu, Olur ve Şcnkaya'-
ııın bir kısım köyleri raman zaman sel âfetine ve 
su baskınlarına mâruz kalmakta, buralarda sakin 
olan halk ektikleri mahsulleri kaybetmekte, bu 
süet le aklığın ve sefaletin pençesine düşmekte
dirler. Bu duruma süratle nihayet vermek için 
sel felâketini, su baskınını önlemek maksadiyle 
bugüne kadar mezkûr yerlerde ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

Büyük çapta su taşkınlarını önlemek için 
Devlet Su İşleri, küçük çapta taşkınları önle
mek, sulama ve teraslama yapmak için Toprak-
su Teşkilâtı buralarda faaliyete geçmiş midir? 

Geçmemiş ise faaliyete geçirilmesi için Sayın 
Bakanın bir teşebbüsleri var mıdır? 

Topraksu kampları buralarda da kurulacak 
mıdır? Ne miktar kurulacaktır? 

Keyfiyetin sözlü olarak açıklanmasını arz ve 
rica odo-im. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, so
rularımın bir kısmı Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının salâhiyet hudutları içerisindedir.. Bir 
kısmı da Köy İşleri Bakanlığını ilgilendirmekte
dir. 

BAŞKAN — Bakan, sizin sorunuzda sorduğu
nuz hususları cevaplandıracaktır. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Efendm, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı hepsine bakıyor 
mu? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlanan daireler eskiden beri tesbit 
edildi. 
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Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, bu

yurunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in söz
lü sorularına esvaplarımı arz ediyorum. 

Erzurum - Oltu : 
1. Oltu çayı ıslahı : 1964 yılı etüt progra

mındadır. 
2. Güeüros köyü arazisinin tac ından korun

mam. mavzuu 1959 yılında etüdedilmiş, fakat 
rantabl bulunmamıştır. 

3. Aslanpaşa mahallelinin taşkından korun
ma']! mevzuu gerek mühendislik ve gerekse taşkın 
ve rihubat kontrolü yönünden etüdedilmiş olup, 
raporu irerinde çalışılmaktadır. 

4. Islâmkotik köyü arazisinin taşkından ko
runması 1964 yılı etüt programındadır, henüz 
bitmemiştir. 

5. Küçük Korucu1: köyü araz'sinin taşkından 
korunması 1964 yılı etüt programındadır, henüz 
bitmemiştir. 

6. Urut kövünün taşkından korunması ko
nusu İmar ve fckân Bakanlığınca ele alınmış 
olup, iç iskâna tabi tutulacaktır. 

7. Tutmaç ve Şamki köyleri arazisinin taş-
fc kından korunması 1965 yılı etüt programında

dır, bitirilememiştir. 

8. Narmankalc köyündeki bataklığın kurutul
ması 1966 yılı etüt programına alınmıştır. 

9. Büyükkorucuk köyünün taşkından korun
ması 1984 yılı etüt programındadır. 

Erzurum - Şenkaya : 
1. Eğitkom (Doğan) köyünün taşkından ko

runması mevzuu, 1962 yılında etüdedilmiş ve 
taşkına mârrz 8 ev ve 3 samanlığın nakli daha 
ekonomik görülerek 10 . 12 . 1962 gün ve 8526 
sayılı yazımızla İmar ve İskân Bakanlığına in
tikal ettirilmiştir. 

2. Hamaç köyünün tşakından korunması 
mevzuu 1963 yılında etüdedilmiş ve taşkına mâ
ruz 17 ev ve 20 ahırın nakli daha ekonomik gö
rülerek 20 . 3 . 1963 çim ve 1560 sayılı yazı ile 
İmar ve İskân Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

3. Taht köyü ve arazisinin taşkından korun
ması mevzuu 1962 yılında etüdedilmiş, taşkına 
mâruz 7 ev ve 4 dekar arazinin 52 000 liralık 
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200 m. duvar inşası ve 500 m. yatak ıslahı ile ko
runabileceği anlaşılmıştır. Konu, 1965 yılı in
şaat programı tasarısında bulunmaktadır. 

Erzurum - Tortum : 
1. Ezort nahiyesi arazisinin taşkından ko

runması mevzuu 1962 yılında etüdcdilmiş, taşkı
na mâruz 40 ev ve 40 hektar arazinin 1300 m. 
yatak ıslahı ile korunabileceği anlaşılmıştır. Ke
şif bedeli 330 000 Tl. dır. 

2. Demirciler köyünün taşkından korunması 
mevzuu 1964 yılında ctüdedilmiş ve taşkına mâ
ruz 15 evin nakli daha ekonomik görülerek 
20 . 5 . 1964 gün ve 3132 sayılı yazı ile İmar ve 
îskân Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

3. Derekapı köyü arazisinin taşkından ko- ı 
runması, 1964 yılı etüt programındadır. 

4. Sivri köyü arazisinin taşkından korun
ması,*1964 yılı etüt programındadır. 

5. Anbisor köyünün taşkından korunması, 
1964 yılı etüt programındadır. 

6. Azort nahiyesine bağlı Gölbaşı köyü ara
zisinin --taşkından korunması mevzuu 1964 yılın
da etüdedilmiş ve rantabl bulunmamıştır. 

7. Ulubar-- (Hars) köyü arazisinin taşkından 
korunması 1965 yılı etüt programındadır. 

8. Uncular nahiyesine bağlı Kaleboynu kö
yü arazisinin taşkından korunması, 1965 yılı etüt 
programındadır. 

9. Suyatağı (Aburnes) köyünün taşkından 
korunması, 196*4 yılı etüt programındadır. 

10. Sivri köyünün taşkından korunması, 
1964 yılı etüt programındadır. 

11. Tortumkale köyünün taşkından korun
ması, 1964 yılı etüt programındadır. 

Erzurum - Olur : 
1. Hükkâm köyü arazisinin taşımdan ko

runması, 1964 yılı etüt programındadır. 
2. Tavuzkâr köyünün taşkından korunması 

etüdedilmektedir. 
3. Eğrikilise köyünün taşkından korunması, 

etüdedilmektedir. 
4. Norpet (Yeşilbağlar) köyü ve arazisinin 

taşkından korunması, etüdedilmektedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Çok Sayın ve 

kıymstli Bakanın verm'ş olduğu cevaplar dolayı-
siyle kendilerine Yüksek Huzurlarınızda teşeklrür-
leruni arz ederim. Sayın Bakanın vermiş olduğu | 
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cevap bir bakıma bendenizi son derece memnun 
kılmıştır. Zira,Erzurum un'Tortum, Oltu, Şen-
kaya, Narman ve Olur kazaları hakikaten müte
madi şekilde su taşkınlarının ve sel felâketleri
nin tesiri altındadır. Buradaki vatandaşlar bu 
âfetler dolayısiyle huzursuzdurlar. Ve zaman za
man mal ve can kayıplarına mâruz kalmaktadır
lar. Aynı zamanda da idrak edilen mahsulleri 
su taşkınları ve sel felâketleriyle tamamen ha-
rabolmakta, açlık ve sefaletin pençesine düşmek
tedirler. 

işte Sayın Bakanın topyekûn buradaki duru
mu tesbit etmeleri ve etüt mevzuu yapmalarını, 
vazifeye cesaretle el koymanın bir başlangıcı ola
rak kabul etmiş bulunuyorum. Bundan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. Ancak verdikleri, 
covap, bir bakıma kendileri hakkındaki fikirle
rim hususunda beni tereddüde sevk etmektedir. 
Tortum'un Azort bucağının içinde bulunduğu 
durumu Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşım o 
bölgenin Milletvekili olarak değil, fakat Türki
ye'nin bir milletvekili olarak gidip görmüş, için
de bulunduğu ıstırabı tesbit etmiş ve kendileri 
bunu bir sözlü soru mevzuu yapmışlardır. Onun 
da nazarı dikkatini cclbetmiştir. 

Tortum'un A^ort bucağı hakkında bütçe mü
zakereleri sırasında da sorduğum bir suale veri
len cevap veva başka bir münasebetle yaptığım 
tetkikatta: buraya tahmis edilecek para miktarı 
çok fazla olduğu için 1964 senesinin programın
dan, 1965 senedinin programından çıkarılmış ol
duğu ifade edilmiştir. îşte eğer para durumu 
nazarı itibara almacaksa, yapılacak etütlerin de 
bence bir netice vermiyeceği kanaati bende hâ
sıl olacaktır. Sayın Bakanın da şahsiyetini gayet 
iyi tanımaktayım. Kalbi memleket sevgisi ile 
dolu, çok enerjik bir arkadaşımızdır. Her halde 
bu şekilde bizi oyalamak maksadiyle, «Etüt ya
pılacaktır, edilecektir...» şeklinde beyanlarla bu 
vatandaşların içinde bulunduğu ıstırabı daha ile
riye atmak gibi bir savsaklama peşine düşmiye-
ceğino inanıyorum ve bu hususu da lütfen tas
rih etmelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, Azort nahiyesi için bi-
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raz evvel Sayın Fahir Giritlioğlu'na söylediğimi t 
tahmin ediyorum, Nihat Biler arkadaşım işitmiş-
lerdir. Burada 330 bin liralık bir keşif yapılmış
tır; 1965 yılı programına teklif edilmiş ve pro
vamdan çıkarılmıştır. Programdan çıkarıldığı 
halde, biraz evvel yüksek huzurunuzda bunun 
parasının temin edilerek 1965 yılında yapılması
na çalışacağımı ve bunun bir senet ittihaz edil
mesini Sayın Fahir Gdritlioğkı arkadaşımdan 
istirham etmiştim. Arkadaşımız bunları dinle
diği halde, tekrar bunun üzerinde durmasının j 
sebebini anlıyamadım. 

Şimdi, sözlü sorular uzun bir zamanda Yük- : 
sek Meclise geldiği için buradaki sorulan soru- j 
ların çoğu; 1964 programına alınmıştır, 1965 
programına alınmıştır, şeklinde cevaplandırıl-
mıştır. Bilhassa 1964 programına alınanların 
neticelenip neticelenmediğini de, sayın arkadaşı
mız lütfeder Bakanlığa kadar bir hafta sonra i 
zahmet, ederlerse, kendilerine bunların ne du
rumda olduğunu dn arz ederim. 

Hü r m eti erimle. 
BAŞKAM — Sayın soru sahibi, buyurunuz. • 

. NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem j 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; biz plânlı bir 
devreye girmiş bulunuyoruz. Plân denildiği za- j 
man, memleketin topyekûn bütün meselelerini, | 
ehem mi mühimine göre sıralayıp en ehemmiyet- ' 
li'sinden başlamak suretiyle bunları halleden 
tedbirler ve kanunlar mecmuudur. Bu duruma ' 
göre 1964 programı içinde ehemmi mühimme 
tercih etmek suretiyle Azort bucağının deresi- '<• 
nin ıslahı hususunda gereken tedbirin alınması I 
tesbit edilmiş ve o şekilde bir tedbir düşünül- I 
müş olmasına rağmen tekrar bunun çıkarılması 
beni tereddüde sevk etti. Bu sebepten dolayı 
belki de Sayın Bakanın hoşuna gitmiyen bir 
söz sarf etmiş olabilirim. Bunu tavzih için hu
zurunuza. geldim ve Sayın Bakanın vaitlerini 
de tahakkuk ettireceğine inanıyorum. Teşekkür 
etelerim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

52. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Karşıyaka ve Al tay kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertıınga? Yoklar. 
İki defa bulunmadıkları için soruları düştü. | 
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53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinosculu-
ğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına dair, 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu? Bura-
rada. Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe bırakıldı. 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teşkilât
larının noksan oluşunun mahzurları üzerinde du
rulup durulmadtğına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/893) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu? Bura
da. Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kanhn, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mâni olduğunun doğ
ru olup olmadığına, dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan? Yok
lar.. İki defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düştü. 

5C). — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıco-
lu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ardıçoğlu? 
Yoklar.. İki defa bulunmadığı için sözlü sorula
rı düştü. 

57. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
İzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, Kor
kuteli - Tefenni arasının, acele inşası hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özbey? Yoklar. 
İki defa bulunmadıkları için soruları düştü. 

53, — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının, kültür, sanat 
ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve tema-
mayüllerine göre, yemden tanzimi yolunda ne gi-
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bi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/89*7) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu? İki defa bu
lunmadıkları için sorusu düştü. 

59. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerini bazı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

BAŞKAN — Sayın Aybar? îki defa bulunma
dıkları için sorusu düştü. 

60. —~ Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, ema
net suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına ve 
bunların hizmete girip girmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

BAŞKAN — Sayın Aybar? İki defa bulunma
dıkları için sorusu düştü, 

6.1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan yapılan yar
dım miktarına ve yardımın kimlere ve ne suret
le tevzi edildiğine dair îmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/900) 

BAŞKAN — Sayın Aybar? İki defa bıüunnıa-
dıkları için sorusu düştü. 

62. .— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi bucağında yapılma
sı kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkanco kö
yüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve Sos
yal Tardım Bakanından sözlü sorusu (6/901) 

BAŞKAN — Sayın Aybar? îki defa bulun
madıkları için sorusu düştü. 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Bakan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, mületvekUliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair MiUet Mecfysi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

BAŞKAN •— Sayın Özalp?.. Burada. Anaya
sa Komisyonundan henüz sizin sorunuz gelme
di. Anayasa Komisyonundan geldiği zaman Baş
kanlıkça cevap arz edilecektir 

64. — Mailin Milletvekili Mehmet Ali i n -
kan'm, Batman petrol havzasmda çahşan iş-
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çilerin grev yapması sebebine dair Çatışma we 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarımdan sözlü 
sorusu (6/904) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkani 
Yok. İki defa bulunmadıkları için sözlü sorula
rı düştü. 

65. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
nıirsoy'un, yurtta tehlike- halini almış bir gericfc 
lik alamı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

BAŞKAN — Sayın Demirsoy?.. Yoklar. İki 
defa bulunmadıklar] için sözlü soruları düş
tü. 

66 — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-. 
nın, Almus baraj gölü üçerisinds kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/906) 

BAŞKAN — Sayın Kazavo?. Buradalar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soruları.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) 
—• Mühlet istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Mühlet istiyorlar Sayın Kazo
va. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Mehil verilmek için gelecek 
jroru gününe bırakıldı. 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyocağına dair Millî Eğitim 
Bakamından sözlü sorusu (6/907) 

BAŞKAN — Sayın Kazova?.. Burada. Mil
lî- Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe bırakıldı. 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, şahsiyle 
ilgili beyanatınızı Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/908) 

BAŞKAN — Sayın Türkay?.. Yok. İki defa 
bulunmadığı için sözlü soruları düştü. 
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69. ı— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-

doğan'ın, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına -
dair Bayındırlık Bakanından nözlü sorusu 
(6/909) 

BAŞKAN — Sayın Güldoğant. Yok. İki de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düştü. 

70 — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'cn, Lice - Kulp - Muş karayolunun yapı
mında ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanınran sözlü sorusu 
(6/910) 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan?. Yok. îki de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düştü. 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadtğına 
dair JSanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

BAŞKAN _ Sayın Güldoğan?. Yok. îki de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür. 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice İlçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair îmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/012) 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan?. Yok. îki de
fa bulunmadjkları için sözlü soruları düşmüş
tü.'. 

73. — BaUkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, MiM Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin 
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 

.sözlü sorusu (6/913) 

BAŞKAN — Sayın Turgut? Buradalar. Sa
vunma ve Devlet Bakanları bulunmadıkları 
için gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

74. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumıış'-
•un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasın M 
münasibolacağa raporla tevdk edilen Çimenlo 
Fabrikacının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) , 
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BAŞKAN —- Sayın Okumuş? Buradalar. Sa

nayi Bakanı bulunmadığı içm gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

75. — Sivas .Milletvekili Tahsin Türüıay^m, 
Doğu Menzil Komutanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yaplmadığjna dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

BAŞKAN — Sayın Türkay? Yok. îki defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş 
tüı*. 

76. — Sivas Milletvekili Güner Sansözen'-
•in. Sivas Valiji Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair Içhleıi Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

BAŞKAN — Sayın Sarısözen? Yok; îki defa 
bulunmadıkları için cözlü soruları düşmüştür. 

77. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü 
ner'in, Rize'nin îkhdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
m'itaak'ip yıllarda, neler yapılmasın n dilş'inül-
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

BAŞKAN — Sayın Güncr?.. Yoklar. Bu-
lunmad klan için bir defaya malııus olmak üze-
ro g3İeo:k soru gününe bırakıldı. 

78. — Rize Milletvekili Arif Ilikmıt Gü-
ner'iu, Çay "işlerinin müstakil bir teşkilât ta
raf imlan yürütülmesi -hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitir ilmemesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

BAŞKAN — Sayın Güncr?.. Yoklar. Bu-
iunmad.Marı için bir defaya mahsus olmak üze-
L'O gelecek soru gününe bırakıldı. 

79. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
derelî'nin, Basın - İlân Ku, umunun 24 sayılı 
Gemi Kurul kararının 8 nci maidesindeld dizgi 
maijinajı kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine ay hırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

BAŞKAN — Sayın Yağmurdereli?.. Yoklar. 
Bulunmadıkları için bir defaya malı:ua olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

— 368 — 



M. Meclisi B : 9-
80. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. Barada. Baş
bakan adına cevap verecek Bakan yok. Bakan 
bulunmadığı için gelecek soru gününe bırakıl
dı. 

81. — Giresun Milletvekili Nizâmettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

BAŞKAN — Sayın Erkmenî.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze* 
ro gelecek sorugününe bırakıldı. 

82. — Giresun Milletvekili Nizâmettin Erk
men'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz Ke
mal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa ve 
ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

BAŞKAN — Sayın Erkmenî.. Toklar. Bu
lunmadıkları için soruları bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

83. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alınan maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak? Yoklar. Som
ları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

84. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
un, mali, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma ve Maliye Bakanlarındai sözlü so
rusu (6/924) 

BAŞKAN — Sayın Kısayol yoklar. Sorula
rı bir defaya mahnus olmak üzere gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

85. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun limanının ifasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu-
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nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç yoklar. Soruları 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

86. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden a.|agft fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

BAŞKAN — Sayın Ertem burada. Saym 
Bakan bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

87. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

BAŞKAN — Saym Ertem burada. Sayın 
Bakan bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

88. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnemenin uygulanmaması
nın sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/928) 

BAŞKAN — Sayın Ertem burada. Sayın 
içişleri Bakanı bulunmadıkları için gelecek so
ru güne kalmıştır. 

89. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

BAŞKAN — Saym Kılıç?. Yok. Bulunmadık
ları için bir defaya mahsus olmak üzere söz
lü soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

90. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, işten el çektirilmiş kaç belediye baş
kanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
soelü sorusu (6/930) 
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BAŞKAN — Saym Savacı?. Yok. Bir de

faya mahsus olmak üzere sözlü soruları gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

91. — Bolu Milletvekili Turgut Çıdha'mn, 
Bacın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

BAŞKAN — Say:n Çulha?. Burada. Başba
kan adına cevap verecek Bakan bulunmadığı 
için soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

92. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunnu bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu?. Yok. Bir de
faya mahsus olmak üzere sözlü soruları gele
cek çoru gününe bırakılmıştır. 

93. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak>-
ça'n'.n, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

BAŞKAN — Sayın Akça?. Yok. Bulunma
dıkları için bir defaya mahsus olmak üzere söz
lü soruları gelecek soru gününe bırakılmışttır. 

94. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?. Yok. Bulunma
dıkları için bir defaya mahsus olmak üzere söz
lü soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiler hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykır, olup olmadığna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

BAŞKAN — Saym Ülker . Yoklar. Bulun
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek soru gününe bırakıldı. 
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95. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balımy-

ın, tsparta ilinin baş harfinin «1» mh «Z» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

BAŞKAN — Saym Balım?. Burada. Millet 
Meclisi Başkanı adına cevap verecek ve Başba
kan adına cevap verecek kimse bulunmadığı 
için gelecek çoru gününe bırakıldı. 

97. — Balıkenir Milletvekili Cihat ~ Bilge-
luın\m zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

BAŞKAN — Saym Bilgehan?.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için toir defaya mahsus olmak üze
re geleesk soru gününe bırakıldı. 

93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okullan, 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?. Yoklar. Bulun
madıkları için bir defaya mahnus olmak üzere 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

99. — Samsun Milletvekili tlyas Kıhç'ını 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalrına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

BAŞKAN — Saym Kılıç?.. Yoklar. Bulun
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

100. — Yan Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

BAŞKAN — Saym Görentaş?.. Yoklar. Bu-
lunmad,kları için bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

101. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
lar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nm Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kur-
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muş olması sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/941) 

BAŞKAN — Sayın Aybar burada yoklar. 
Sorulan bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek soru gününe kalmıştır. 

102. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokolden çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/942) 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu yoklar. Soru
lan bir defaya mahsus olmak üzere gelecek som 
gününe kalmıştır. 

103. — İstanbul Milletvekili Re°it Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

BAŞKAN — Sayın Ülker yoklar. Soruları 
'bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

10 i. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
çan'ın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna % dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

BAŞKAN — Sayın Akça yoklar. Soruları 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

105. — Edirne Milletvekili llhami Ertemd
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin 
liraya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi 
sebebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

BAŞKAN — Sayın Ertem burada. Sayın 
Maliye Bakanı bulunmadıklarından gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

100. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki 
objektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu burada. Sa
yın Dışişleri Balkanı bulunmadığı için gelecek 
soru gününe kalmıştır. 
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107. —• Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-

men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen? Yok. Bulun
madıkları için soruları gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

103. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden in^a edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/648) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç? Yok. Bulunmadık
ları için sözlü soruları gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

100. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurula
cağı söylenen Tütüncüler Başkasının ne durum
da olduğuna dairt Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/949) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç bulunmadıkları için 
sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. 

110. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Istanbıd'daki Yıldız Camiinin tamiri hak
kında ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/950) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer? Yok. Bulun
madıkları için soruları gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

111. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Hasan Efendi mahallesindeki Es
kiyeni Cami avlusuna bir Müftülük binası ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer bulunmadıkları 
için sözlü soruları gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

112. — Adana Milletvekili Cavit OraVın, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 
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BAŞKAN — Sayın Oral? Yok. Bulunmadık-

lan için sözlü soruları gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

113. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/<953) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer?.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

114. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/954) 

BAŞKAN — Sayın Aral?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

115. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu?.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

116. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu?.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

117. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/957) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu?.. Yoklar. Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 
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118. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

BAŞKAN Sayın Azizoğlu?.. Yoklar Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

119. — Eskişehir Blilletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından çift
çilere verilen gübrelerin miktarının artırılması 
ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere sözlü sorulan gele
cek soru gününe kalmıştır. 

120. — Eskişehir Milletvekii Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Sözlü 
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Dzvlei arabasını hasara uğıatıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Sözlü 
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

122. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Sözlü 
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinvğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 
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BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Sözlü 

soruları bir defaya mahsus olmak üzere geleceik 
soru gününe kalmıştır. 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar. Sözlü 
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiğine 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/965) 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu bulunmadık
ları için, sözlü soruları bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu bulunmadık
ları için, sözlü sorulan bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

127. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mmtakasının, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz? Yok. Bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

128. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi Tahrirat Kâtibinin İdil ilçesine 
nakli sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/968) 

BAŞKAN — Sayın 0$uz bulunmadıklan 
için sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

129. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hakkın-
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da kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

BAŞKAN — Saym Oğuz bulunmadıklan 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

130. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/970) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bulunmadıklan 
için sözlü sorulan bir defaya mahsuy olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

131. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz*un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

BAŞKAN — Saym Oğuz?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

132. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enrji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

BAŞKAN — Saym Eren?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

133. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/973) 

BAŞKAN — Saym Karaca?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü sorulan bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

134. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin ne za
man kurulduğuna ve İşletme Müdürünün ne gibi 
çalışma, yaptığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/974) 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yoklar. Bulun- I 

madıkları için sözlü sorulan bir defaya mahsus I 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. I 

135. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Korkuteli çayından öteden beri bahçelerini sula
yan vatandaşların bu sene aynı haktan faydala
nıp faydalanmadığına dair içişleri Bakanundan I 
sözlü sorusu (6/975) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

136. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Antlya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü içme su
yu tesisi için ne kadar para harcandığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/976) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü sorulan bir defaya mahsus I 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. I 

137. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
Antalya Valisinin, özel idare bütçesini arzusuna I 
göre kullandığının doğru olup olmadığına dair I 
İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından sözlü so- I 
rusu (6/977) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv burada yoklar. 
Sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

138. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teşvik 
ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığına I 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/978) I 

BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu yoklar. Söz
lü soruları bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek soru gününe kalmıştır. 

139. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/979) 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu yoklar. Sözlü 
soruları bir defaya mahsus olmaik üzere gelecek I 
soru gününe kalmıştır. I 

140. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, \ 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı tu- I 
tum ve davranışlarım önlemek için alınması \ 
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düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

BAŞKAN — Sayın Türkay yoklar. Sözlü so
rulan bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

141. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma, eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslavya'ya 
uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel görüşme 
yapıp yapmadığına dair Başbakandan sözlü so-
rusus (6/981) 

BAŞKAN — Saym Pehlivanoğlu yoMar. Söz
lü soruları bir defaya mahsus olmak üreze gele
cek soru gününe kalmıştır. 

142. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

BAŞKAN — Sayın Zeren yoklar. Sözlü so
ruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

143. — Aydın Milletvekili Hilmi Audınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer bulunmadıkla
rı için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

144. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/984) 

BAŞKAN — Saym Aydmçer bulunmadıkla
rı için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

145. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta 31illetvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 
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BAŞKAN — Sayın Esengin? Yak. Bulunma- t 

dıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus I 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. I 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçır'in, i 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların I 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne I 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) I 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer bulunmadıkla- I 
rı için sönlü soruları bir defaya mahsus olmak I 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. I 

147. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, I 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması I 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be- I 
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu I 
(6/987) 

BAŞKAN — Sayın Ete? Yok. Bulunmadık
ların için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak I 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı . I 

148. — Bingöl Milletvekili M. Sıddik Ait- I 
dar'm, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 I 
yıllarında nt miktar para harcandığına dair Ba- I 
yındırlik Bakanından sözlü sorusu (6/988) I 

BAŞKAN — Sayın Sıddik Aydar? Yek. Bu
lunmadıkları içi nsözlü sorular ıbir defaya mah- I 
sus olmak üzere gelceek soru gününe bırakıldı. I 

149. — Bingöl Milletvekili M. Sıddik Aydar'- I 
m, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup I 
bulunmadığına- dair, Başbakandan sözlü soru- I 
su (6/989) 

BAŞKAN — Sayın Aydar... Yoklar. Bulun
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere I 
sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. I 

150. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'- I 
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka- I 
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka- I 
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet I 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan- I 
dan sözlü sorusu (6/990) I 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yoklar. Bulun 
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere I 
sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. I 

151. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'- I 
%n, Doğu ve Güney -Doğu istikametlerine motor- \ 
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lu tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/991) 

BAŞKAN — Sayın Aral?.. Yoklar. Bulun-
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

152. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
zeytin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

BAŞKAN — Sayın Akkan?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

153. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası 
olduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/993) 

BAŞKAN — Sayın Eren?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

154. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işşi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edilme
si gibi bir usul konulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/994) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Yoklar. Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

155. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kuki yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

BAŞKAN — Sayın Uyar bulunmadıkları için 
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
soru gününe kalmıştır. 

156. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence yap
tıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa intikal 
ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/996) 
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BAŞKAN — Sayın Aral bulunmadıkları için | 

sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üzere ge- I 
lecek soru gününe kalmıştır. 

157. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, I 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, I 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli I 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

BAŞKAN — Sayın özmen bulunmadıkları } 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe kalmıştır. I 

158. — Diyarbakır Milletvekili Adnan AraV- i 
%n, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın I 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir I 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından j 
sözlü sorusu (6/998) I 

BAŞKAN — Saym Aral bulunmadıkları için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe kalmıştır. 

159. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Bakanın- t 
dan sözlü sorusu (6/999) 

BAŞKAN — Sayın Osma bulunmadıkları I 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe kalmıştır. 

160. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair I 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) I 

BAŞKAN — Sayın Ertem buradalar, İçişle
ri Bakanı bulunmadıkları için gelecek soru gü- I 
nüne kalmıştır. j 

161. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'- I 
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının I 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer?.. Yok: Bulun
madıkları için sözlü soruları bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı. | 
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162. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretmeni
nin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenliğine 
hangi sebeplerle nakledildiğine dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?.. Yok. Bu
lunmadıkları için sözlü soruları bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıldı 

163. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğim nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

164. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nıın, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/1004) 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

165. — Eskişehir 3îilletveküi Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in tnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/1005) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

166. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/1006) 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1007) 

— 376 ~ 
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BAŞKAM -~. Sayın Arizoğlut. Yoklar. Bu

lunmadıkları* için bir defaya mahsus olmak üze* 
re sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu?.. Yoklar: Bu
lunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze
re sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. 

171. — Tokat Milletvekili' Mehmet- Kmova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması, sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu ('6/1011) 

BAŞKAN"— Sayitt Kâzovaî:. Yoklar. Bu
lunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze
re soruları gelecek soru günüme bırataldiv 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçi'ya 
tahsis edilen evin istirdadt cihetin* gidilmesi 
sebebine dair Köy t§leri Bakanmdam sözlü so* 
rusu. (6/1012); 

BAŞKAN"— Sayın Aytftn$ertt: Yoklar. Bu
lunmadıkları için bir dtef aya mahsus olmak üze
re sözlü soruları gelecek soru gönüne bırakıldı. 
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t 173. •**•- Edirne Miletvekili İlhamı ErtemHn, 
I Edirne'nin ova yo'lartmn, rampalarla, Devlet 
j yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın gövevi 
v olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
j sorusu. (6/1013) 

BAŞKAN -*. Sayın Ertem? Burada, Bayın
dırlık Bakanı olmadığından gelecek soru gü
nüm. bırakılmıştır. 

174., —. famir MiUetvelcüi Şükrü Akkan'tn, 
Millet Malisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de-

\ yapılmam? hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara âecimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so-

\ rusu. (6/Wİ4) 

BAŞKAN — Sayın Akkan bulunmadığından 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere 
k'jlecel: soru' gününe bırakılmıştır. 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
linoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapman, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba-
kamndün sözlİl sorüsü' (6/1015) 

\ BAŞKAN—• Sayın Zeytinoğlıı bulunmadı» 
[ ğmdan. sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak 

üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

( İ£& — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
i Akay'm, aprı sol cerayanlarla mücadelede bu-
t nünhü m)3vzuatm yeterli olup olmadığına dair 
I Adalet ve İçişleri BâkanİaHndan sözlü sorusu 
i (6/İ0İ6) 

I BAŞKAN —• Sayın Akay burada. Bakanlar 
t bulunmadığı iç:ff sözlü soruları gelecek soru gü-
I nüno bırakılmıştır. 

Ü77\ -~- Çanakktffe MiftetveMli Ahmet Nihai 
I Akayhm Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe-. 
Jd&ra^&mmm svyaeeth uğraştiğ* iddiası karşı-
jsvttâfo Bak(fofoğW harekete geçip geçmediğine 
l dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

i BAŞKAN — Sayın Akây buradalar. Adalet 
I Bakanı bulunmadığı' için sözlfr soruları gelecek 
| soru günün 3 bırakıldı. 
İ ' 
I ı$& _i Bvtfdtor mV.etvekÛî Nadir Yavuz-
| kmftfö, Antalya- - Hfskiphir' afaUnda döşenohif 
l otom pip&- lin& hathnın geçtiği tarlaların k-

168: — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytmoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm., merkezi açılması, hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008), 

BAŞKAN — Sayın AzizoğM. Yoklar. Bu
lunmadıkları için bir dfefaya mahsus olmak üze
re, sözlü soruları, gelecek soru gününe bırakıldı. 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım îcalmış bulunan su kanallarının İkmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy. İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu?.. Yoklar. Bu-
lunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze
re sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıldı. 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sancakaya ilçesindeki ah-' 
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be-. 
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırhk Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1010) 
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timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan bulunmadığı 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

±7$\ — Burdur Blilletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet Tanm Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânlan köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/101S) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan bulunmadığa. 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzero gelecek soru gününo bırakıldı. 

ISO. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz
kan-m, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku-
rutıdan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan-bulunmadığı 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzero' gelecek soru gününo bırakıldı. 

181. T - Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemlssi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

BAŞKAN —~ Sayın Yavuzkan bulunmadığı 
için sözlü soruları bir defaya mahsus, olmak 
üzere gelecek soru gününo bırakıldı. 

182. — tzmir Milletvekili Şükrü Akkanhn, 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce, Ta
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini ' 'önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ajanslarına 
gizli hır genel emir gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından > sözlü, 
sorusu (6/1022) 

BAŞKAN — Sayın Akkan bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek soru gününo bırakıldı. 

. 183i — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken-
deroğlu'nun; Mevlevi' ve' B°ektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere, bakanlarla parti lider-. 
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lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/1023) 

BAŞKAN — Sayın Recai îskeııderoğlu Ba
kan oldula:'. 

184. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken
der oğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş-

• bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

BAŞKAN - - Sayın "Recai Iskcnderoğlu Ba
kan oldula.'. 

185. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar ya
tırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/1025) 

BAŞKAN — Sayın Akay burada. ilgili Ba
kan bulunmadığından sözlü soru gelecek soru 
^iinüna bırakılmıştır. 

186. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısiz'ın. 
Ereğli Dsmir - Çelik tesisleri inşaatında vukubu-
'an ve Bakanlığa., intikal etmiş bulunan suiisti-
ıı%l mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
japüdığına dair Sanayi Bakanından sözlü so-
usu (6/1026) 

BAŞKAN — Saym Kapısız burada, Sanayi 
Bakanı bulunmadığından sözlü soru gelecek soru 
günüm bırakılmıştır. 

187. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Köşk nahiyssinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev-

<• vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne dair 
• Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
: sorusu (6/1027) 

• BAŞKAN — Sayın Aydmrjor bulunmadığm-
; dan sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak 
i üzero gelecek soru gününo bırakılmıştır. 

i 188. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
l Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Yazakent ve köy-
' leri arasında muvasalayı temin için Akçay üze-
i rinde bir köprü yapılması hususunda m düşü* 
• nûldiiğüne dair, Bayındırlık Bakanından şözM 
\ sorusu (6/10,28) .. ' , - , . . 
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BAŞKAN — Sayın Aydınger bulunmadığın

dan sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzer3 gelecek soru gününo bırakıldı. 

189. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bütünlü
ğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat yapan 15 
kadar radyo istasyonunun faaliyetine karşı, ted
bir olarak neler yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/1029) 

BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu bulunmadığı 
için sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

190. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir $i ile ilçe ve kolilerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

BAŞKAN — Sayın özmen bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

191. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu tren 
isletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/1031) 

BAŞKAN — Sayın Diler bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

192. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in. 
Erzurum'a baâlı ^çelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT aiansı açılıp açılmıyacağına da
ir Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/1032) 

BAŞKAN — Sayın Diler bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

193. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in. 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde, 
bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme ve 
ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

BAŞKAN — Sayın özmen bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
meriti'nin, Ordu ve Kastamonu iFerine, 1964 yı
lı içinde karayolları için ne miktar Ödenek ay-
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rılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1034) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli bulunmadığı 
için sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

195. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Muvakkat ve muayyen hizmetler Ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman öla-
^a1' çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Babanından sözlü sorusu (6/103$) 

BAŞKAN — Sayın özdükmenli bulunmadığı 
:çin sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üze-
^ gelecek soru gününe bırakıldı. 

196. — Kastamonu MiVetvekili Ali özdik-
xnenli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç senedir 
''san öğretmeni bulunmadığına dair Millî Eğitim 
bakanından sözlü sorusu (6/1036) 

BAŞKAN — Sayın özdikmeıtfi bulunmadığı 
>in sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üze-
•3 g3İecek soru gününe bırakıldı. 

197. — Kastamonu MVletvekîli Ali özdik-
nenli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine, DSİ 
lenel Müdürlüğünce 1964 yılı için ne miktar 
"denek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
mdan sözlü sorusu (6/1037) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli bulunmadı
ğından sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak 
here edecek soru gününe bırakılmıştır. 

198. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
'•n, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
allerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
'fa etmelerine yeterli olup olmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

BAŞKAN — Sayın Kapısız burada, İçişleri 
Bıkanı bulunmadığından sözlü sorulan gelecek 
^oru gününe bırakılmıştır. 

199. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racanın, Erzurum'da, restore edilmekte olan Ulu 
Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açılaca-
nma dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 

li- (6/1039) 
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BAŞKAN — Sayın Karaca bulunmadığından; 

.lözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üzeren ga* 
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa* 
1"-Utesinin, katı olarak, ne zaman açılacağına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(G/1040) 

BAŞKAN — Sayın Karaca bulunmadığından 
sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek çoru gününe bırakılmıştır. 

201. — Bursa Miletvekili Salrelt'n Çanga'-
ntn, Bursa - Esk'şıhir ve B rsa - Ba ike ir yol 
gllzergâhının değ'şt'rilmesi iç'n b'r hazırlık 
oyup o'madığmadıir B yındırlık Bakan ndan 
söz/â sorusu (6/1041) 

BAŞKAN -— Sayın Çarığı bulunmadığı iç'rj 
sözlü soruları 'b'r defaya mahsus olmak üzere 
gelarek soru gününe bırakl:dı. 

202. — Çanakkale Miletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yaz Idikları ve bakıldık
ları iç'n kütüphaneler de unutulan esefer'n y ^ni 
yazıy a y-y minin düşünü üp düşünihlmedğlne 
dair MIM Eğitim Bakanından sözlü sorucv 
(6/1042) 

BAŞKAN — Sayın Akajr buradalar. Mil'i 
Eğitim Bakanı bulunmadığı için sözlü sorular 
ge ec3k soru gününe bırakıldı. 

203. — Sivas Milletteki i Tahsin Türkaj'ın 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devlet erinden ve sair devletlerden n& ka 
da,' nebati yağ thıl edi'diğine dıir Ticaret Ba 
kanından sözlü sorusu (C/1043) 

BAŞKAN — Sayın Türkay ıbul mmadıklar; 
içn sözlü soruları bir defaya mahs-is olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

204. — Aydın M lletvekili Reşat özarda'nm, 
T ürk ly de mevcut borsa'a.ın ıs'ahı konusuna 
bir tedbi. alınmasının düşüMilüp düşünü m^d -
yine dar Ticaret Bakanındın söz.ü sorusu 
(6/1044) 

BAŞKAN _ Sıym özarda burad lar. Sayın 
T car et Bakam bu ummadığı için sözlü sorular: 
bir defaya mahsus ojmak üzere gelecek soru gü 
gününe bırakıldı. 
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I 205. — Aydın M''lle<tveki i Reşat özarda'nın, 

Yüksek falanı Enstitüsünün kurul ş gaj:si:ıin 
i ne o'duğun-ı dai- Milî Eğitim Bakanından söz

lü mrvsu (6/1045) 
l BAŞKAN — Sayın özarda bura Talar Mil î 
| Eğitim Bakanı bulunmadığından sözlü soru arı 
I* bir defaya mahsusu olm:ık üzere gelecek £oru 
I; gününe bırakıldi. 
I 206. — Amasya Milletvekili Nevzıt Şener'
le in, yılbaşı münasebetiyle köyl rs gönderi en 
l tebrikler n bedeline ve posta m sraf a ı ıa dair 
|| Köy İşle i Baka.ındaı sözlü sor ıcu (6/1043) 

I BAŞKAN — Sayın Ş9ner yokl r bulunnr-
p d'k^raıdân sözlü, soruları bir defaya mahıus 
If o:mak üzere gelecek soru günü e bırakıldı. 

I 
[I 207. — Baltkes'r M'V etv ekili Cihat TuguV-
II un, Ayvalık boğazındali fenerlo.in onarımının 
|) hangi tarihte y~pümAş ve- lu ;ş 'ç'n ne kadar 
|i para sarf erimiş o:d ığüna dâir Ulaş lir ma 
I] Bakan ndan sözlü so usu (6/1047) 
|j BALKAN —. Sıym Turgut? Yo Par. B lun-
|] madıklânndan sözlü sorulan bir defaya mahsuı 
| | o'mak üzere gdâcek soru: gününe bir: kıldı. 
| f 
\\ 208. — Kır.yhir MıletvekT Hail özmen'in, 
| | köylümüzün küçükbaş hayvan1 arının hastalık
lı lirdin korunm-M içiı ne gibi çareler düşünül-
h iüğünnı dair Ta.ım Bakanından sözlü sorusu 
j (6/1048) 
| BAŞKAN — Sayın Özme ? YoVar. B \\:n 

f madıklânndan sözlü soruları bir d:fıya mahsus 
| olmak üzere gelecek soru günü-e bır-kıllı. 

|; 209. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
| -er'in, zabıtada bir reform yapılmasının düşil-
I vUüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanından 
I \özlü. sorusu: (6/1049) 

I BAŞKAN— Sayın Güror bulunmadığından 
|:, ,')zlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere 
| gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

r 210. — İzmir Milletvekili Şinasi Ocııa'nın, 
V Jovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep-
I \ane ve malzeme yardımı yapılmasının, Ilükü-
II fitimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
I iyi dostluk ve komşuluk münasebetUH ile bağ-
|i laşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanından 
h sözlü sorusu (6/1050) 

— 380 — 
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BAŞKAN — Sayın Osma bulunmadığından 

sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

211. — Eskişehir Milletvekili Azi: Zeytinoğ-
lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş-
mı harici giden işçilerimizin de kazandıklarım 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1051) 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu bulunmadı
ğından sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

212. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nıın, memleketimizdeki şap hastahğına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1052) 

B A Ş K A N — Sayın Zeytinoğlu bulunmadı
ğından sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

213. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 sene
sinde, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğday 
yetiştirmek maksadiyle, verilen buğdayın bede
linin geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

214. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabrika
sının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, bu
gün? kadar, ödenmemesi sebebine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu bulunmadığı 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

215. — Sakarya Milletvekili MusUhittin Gü-
rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 ta
rihine kadar hangi dairelere kimlerin tâyin edil
miş olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/1055) 

BAŞKAN — Saym Gürer bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

28.4.1965 O :2 
216. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli

nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda vatandaş
lara fena işlem yapıldığının ve İskilip Kaymaka
mının makamında bâzı vatandaşları dövdüğünün 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1056) 

BAŞKAN — Saym Küreli bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

217. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Ilatipoğlu'nun, iki Millet Partili senatörün isti
faları ile ilgili bir açıklamanın radyoda yayın
lanmışı için TRT Haberler Dairesi mesullerine, 
baskı yapılıp yapılmadığına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/1057) 

BAŞKAN — Saym Hatipoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

218. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Ilatipoğlu'nun. içişleri Bakanının seiflâp bölge
sine gittiğinin bültende tekrar edilmişi için TRT 
Haberler Dairesine, telefonla, baskı yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1058) -

BAŞKAN — Saym Hatipoğlu bulunmadık
ları için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

219. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

BAŞKAN — Saym Aydmçer bulunmadıkla
rı için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

220. — Erzurum Milletvekili Ertıığrul Ak-
ça'nın, General Electric Firmasından satmalı
dan dizel elektrik lokomotiflerine dair, ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1060) 

BAŞKAN — Saym Akça bulunmadıkları 
için sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

221. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, işçi Sigortaları Kurumunca, Yenişehir 
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Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk kararının sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu burada. Ça
lışma Bakanı olmadığından sözlü soruları gele-
cak soru gününe bırakılmıştır. 

222. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 
Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

BAŞKAN — Oğuz Oran izinli. Başbakan 
olmadığı için sözlü soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

223. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngörülen 
ve Güney - Doğu Bölgesinde kurulması karar
laştırılmış bulunan Çimento Fabrikasının yeri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/1063) 

BAŞKAN —r Sayın Giray bulunmadıkları 
için sözlü soru bir defaya mahsus olmak üzere 
galecek soru gününe bırakılmıştır. 

224. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana S})or - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/1064) 

. . . .> . . . 
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BAŞKAN — Sayın Osma bulunmadığı için 

sözlü soru bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

225. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzun-
er*in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçekleştiğine ve 
İlk Beş Yıllık Programda bir değişikliğin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1065) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner bulunmadığı için 
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

- 226. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Batipoğlu'nun, Milletvekillerinden içkili olarak 
kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı saygı dışı 
hareket edenler hakkında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Millet Meclisi Başkanından söz
lü sorusu (6/1066) 

B A Ş K A N — Saym Hatipoğlu bulunmadığı 
için sözlü sorulan bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe bırakıldı. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
kalmadığı için 20 Nisan Perşembe günü saat 
15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.15 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
94. BİRLEŞİM 

28 . 4 . 19G5 Çarşamba 

Saat: 10,30 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi-

İ3Cİ1: ili inönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2 — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması scbe-
bino ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin te
davilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliylo yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu
lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ilo tarım ağaçları yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/818) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
bir Alman gancinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let takanlarından sözlü sorusu (6/819) 

6. — İzmir Milletvekili 03man Sa^ri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği AthenagoraVm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 

temaılarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçr.leri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi ' Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşma3inın imzası 
sıraımda, Türk ve Yunan nüfuslarının miktan 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Barbakandan sözlü sorusu (6/831) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

9. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi a'nlma-n 
hususunda ne düıünü!düğüne dair Millî Savun
ma Bakanından SDZIÜ sorusu (6/837) 

10. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
tonrak dasitimi esnasında, mevcut arazileri de 
motek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
rinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

12. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kanın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

13. —-Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kanın, Burdur un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
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başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair îmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

14. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka-. 
ran bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

15. — Niğde Milletvekili RuM Söverdin, İl
ler Bankasınca, 1963 icra piâmna konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

16. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kisayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

17. — Adana Milletvekili Hasan Aksayan, 
cami gibi herkese Açık bir mahalde yapılan ko
kuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

18. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadıe-ma dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

19. -— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun-
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları-
nm kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

20. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

21. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

22. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi iç^risjnçle yapılması icabeden 

ı I 3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

^ (6/859) 

23. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
, Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 

için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
.. hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
ı Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

24. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar-

t dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

, 25. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
• Niğ-de ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 

bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma» 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

26. — Niğde Milletvekili Haydar öftdp'm, 
Niö-de'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve- Karaman 
köyleri, muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme* 

i sine- rağmen* görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

ı I 
27. — Bolu Milletvekili Turgut ÇuUra'mn, 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullanna yapılan tâyinler* 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

28. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/865) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Gîritlioft 
hı'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866,) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir CttritHoğv-
In'nun, Hakkâri İH ve ilçelerinde, yıllarda» beri* 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil 
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözM 
sorusu (6/867) 

31. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in* 
I memleketimizde mevcut Rum Cemaatiz» ait 



kaç =aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

"38. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritlioğ-
hı'aıın, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
JCöy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

6 3 . — Edirae Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya-
tefinin temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar BftİTwn"ifl.n sözlü sorusu (6/870) 

34. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
m, İzmirMs» Çeşme ilçesine giden turistik as-
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba-
ymdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/271) 

35. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
H, İMfc3n Çeşme ilçesi Hıoa plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

38. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
«erustı (6/873) 

-87. —Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş Itöyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat-

İarının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so-
outt «6/874) 

88. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tttoear -ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Ounthuriyit Halk Partisine nakdî yardımda bu-
ikaduktan luuuandaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

£ 9 . — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma-

3 — 
litelere riayet etmeksizin, Bükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

40. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel i$i için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

41. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'in, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

42. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, tbnülemin Mahmut Kemal inal'in vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

43. — Bolu Milletvekili Turgut ^Julha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

44. —- Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 



48. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmıyeceğıne dair tmar ve İskân ve Devlet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/886) 

49. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

50. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in. 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

52. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritl'oğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritroğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nisan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mâni olduğunun doğ-
IU olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

56. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma-, 

dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

57. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, İzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ye 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

58. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

59. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bâr'm, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
aair IçHeri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

60. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

61. —- Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

62. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in Derik ilçesi bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'in, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

65. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De 
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici 
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğini 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

66. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova' 
nm, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/906) 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açümıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından SÖ2İÜ sorusu (6/907) 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın 
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/908) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Güney • Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair tmar ve İskân Bakanından sözlü 
soruşu (6/912) 

73. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur-
guVun, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıl 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin 
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 
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74. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-

un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

75. — Sivas Milletvekili Tah3İn Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Guven-
r.ürk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş. 
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

76. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

77. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamkhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

78. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tanm ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

79. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - İlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

80. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
3orusu (6/920) 

81. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

82. — Giresun Milletvekili Nizamettln 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 



Kemaİ bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

83. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

84. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî. iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/924) 

85. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge-; 
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

86. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

87. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

88. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair tçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

89. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

90. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, işten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 
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I 91. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

Basın ilân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

92. — Ordu Milletvekili İzzettin Agaoğîu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun buğline kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü «oruau 
(6/932) 

93. —- Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

95. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker la, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam delgi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

96. — İsparta Milletvekili Ali îhgan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «I» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bi]g£-
han'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

98. — İstanbul Milletvekili Re§it UlkefTa, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

99. — Samsun Milletvekili Uyas Küıç'm, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime s hastanaş 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Mîllî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

100. — Van Milletvekili Muslih Oörentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro-

I tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü-



güne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(0/0*0)* 

101. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bttrt»; Hazineye bo*eiu Avukat İsmail Munga' 
mn Üfertfin Valisi ile »ki bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (0/941) 

M& — Somsun Milletvekili Osman ŞaMnoğ-
ltt'nuB^ Beledrye başkanlarının protokolden çı-
kanlraadaanna neden lüzum ve zaruret görül dü
ğ ü ^ dair Başbakandan sözlü sorusu (6 942) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalb, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatla doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve- İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

104. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
çat'mn, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol-
dnğpna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (Ö/944) 

10&, — Edirne Milletvekili llhami Ertem' 
iı^ 1961 -1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li 
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası-
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(Ö/W5> 

108: — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin ımwkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından rözlü sorusu (6/946) 

İÛT.— Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı 
naat karara* müstahsil malının değer bedelle 
satolmaamı sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

108; — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

109. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
tütün- ekicilerinden kesilen paralarla kumlaca 
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

7 — 
I 110. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerr-

in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın* 
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

111. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
inr, Aydın 'in Hasan Efendi mahallesindeki Eski- • 
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

112. — Adana Milletvekili Cavit Oral'm, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

113. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan-
dan sözlü sorusu, (6/953) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/954) 

115. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlr.'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

116. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

117. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, .Bayındırlık ve Tanm Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/957) 

118. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

119. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl-

| ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 



düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü sof 
nısu (6/959) 

120. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6 960) 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

122. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakamlarından sözlü sorusu (6/962) 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkanldıklanna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6 '963) 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara. 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6 'Oftfi) 

127. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasmın, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

128. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat katibinin idil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6^968) 

129. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Bençet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

130. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa-

8 — 
i yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 

olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

131. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

I 132. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
i Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
I enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi

nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmıyacağma dair Enerji ve Tabiî 

I Kaynaklar ve Millî Savunma Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/972) 

133. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
I raca'nm. Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak-
| kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 

olduğuna dair içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dı^. ve Adalet Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/973) 

134. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman isletme idaresinin 
r*e zaman kurulduğuna ve isletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tanm Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

135. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

i 136. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

137. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün. Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı-

I na dair içişleri ve Bayındırlık Bakanlanndan 
sözlü sorusu. (6/977) 

138. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

139. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukob rlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakamn-

I dan sözlü sorusu. (6/979) 
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140. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 

asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

141. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

142. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarlan hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

143. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

144. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

145. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko-
nuşmava dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

147. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

148. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

149. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın. Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

150. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

152. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
zeytinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

153. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

154. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

155. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

157. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

158. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

159. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Fîitbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 
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160. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 

vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

161. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
îû, Söke ilçesinde topraklann çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

162. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli 
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

163. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

164. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

165. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste-
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1008) 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zevtino*-
lu'mra, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

169. —i» Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakandan ^ ^ soruşu. (0/1009) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

171. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

173. — Edirne Milletvekili Hhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

174. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Mllet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1D65 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

176. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, asın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adaİ3t ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

177. — Çanakkale Milletvekili Ahmet, Nihat 
Akay'm, Türkiye öğretmen Dernekbri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

178. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz, 
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında iöşenmiş 
olan pipe - üne hattının geçtiği tarlaların is-, 
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sö?lü sorusu 
(6/1018) 
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179. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

180. —- Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

181. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

182. — İzmir Milletvekii Şükrü Akkan'in, 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce. Ta
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel emir gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Becai îsken-
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

184. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

185. — Çanakkale Milletvekili A, Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

186. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'm, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/1026) 

187. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydm'm Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerMe ne düşünüldüğüne 

dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

188. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerr-
in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Ak çay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

189. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soruşu 
(6/1029) 

190. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

191. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

192. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a ba£k ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1082) 

193. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali ösdik-
menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

195. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menH'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

196. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
nenli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç mene
dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1036) 



197. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine, DSl 
Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 

198. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
ın, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

199. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

201. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

202. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

203. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devletlerinden ve sair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

204. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

205. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

206. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 

i â -
tebriklerin bedeline ve posta masraflarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

207. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Ayvalık boğazındaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1047) 

208. — Kırşehir Milletvekili Halil üzmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 

209. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

210. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

211. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyt'noğ-
lu'nun, Allmanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını 
göndermelerine neden izin ver'lmediğine dair 
Malive ve Çalışma Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/1051) 

212. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirfler alındığına dair Tarım Bakan-
nmdan sözlü sorusu (6/1052) 

213. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğday yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

214. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin . hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

215. — Sakarya Milletvekili Muslihitt:n Gü-
rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tâyin 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan, söslü soru* 

' su (6/1055) 



fcİÖ. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda vatan
daşlara fena işlem yapıldığının ve İskilip Kayma
kamının makamında b?.3i vatandaşları dövdüğü
nün doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1056) 

217. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, iki Millet Partili senatörün is
tifaları ile ilgili bir açıklamanın radyoda ya
yınlanması için TRT Haberler Dairesi mesulle
rine, baskı yapılıp yapılmadığına dar, Başba
kandan sözlü sorusu (6/1057) 

218. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, İçişleri Bakanının seylâp bölge
sine gittiğinin bültende tekrar edilmesi için 
TRT Haberler Dairesine, telefonla, basla yapıl
dığının doğru olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1058) 

219. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

220. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, General Electric Firmasından satmalı-
nan dizel elektrik lokomotiflerine dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1060) 

221. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk kararının sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

222. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 
Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

223. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngörülen 
ve Güney - Doğu Bölgesinde kurulması karar

laştırılmış bulunan Çimento Fabrikasının yeri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/1033) 

224. — İzmir Milletvekilli Şinasi Osma'nm, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

225. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçeklediğine 
ve İlk Beş Yıllık Programda bir değişikliğin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/1065) 

226. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Milletvekillerinden, icMli ola
rak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı 
saygı dışı hareket edenler hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/1066) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada-
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib 
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




