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

98. Birleşim 

5.5. 1965 Çarşamba 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 505 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 505 
1. — Başkanlığın, Avrupa Konseyinin 

kurulmasına tekabül ede ı 5 Mayıs tarihinin 
«Avrupa Günü» olarak ilân edilmiş bulun
ması münasebetiyle, bu Konseyin ve onu 
takiben vüeut bulmuş olan Avrupa (birlik
lerinin ebediyen payidar olmasını temenni 
eden demeci 505:507 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun son zamanlarda avukatlann 
gördükleri vazifelerden dolayı taarruza 
ve tecavüzlere uğradıkları, bu olaylar se
bebiyle adaletin tam ve kâmil mânada ger-
çekeşmesinin mümkün olmadığı, bu konuda 
Hükümetin ve içişleri Bakanlığının tedbir 
alması gerektiği, hakkında demeci 507 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 1965 öğretim yılının bitimi müna
sebetiyle 6234 sayılı Kanun gereğince öğ
retmen okullarına, % 75 köy okulla-

tçindekiler 
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Sayfa 
larmdan % 25 şehir okullarından 
öğrenci almak gerek"rken % 100 ünün köy
den alındığı, ibunun doğru olmadığı ve 
222 sayılı Kanun gereğince seminerler hak
kında yapılması icabeden yönetmeliğin hâlâ 
yapılmamış olmasının bu seminerleri fay
dasız hale getirdiği konularında gündem 
dışı demeci 507:508 

5. — Görüşülen işler 508 
1. — Ege Üniversitesi adiyle bir üni

versite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (1/638) (S. 
Sayısı : 695) 508,546:549 

2. — Dışişleri Bakanlığının yabancı 
memleketferde görevli tacizcilerin ücretleri 
hakkında kanun tasarısı (1/763) (S. Sa
yısı : 885) . 508,550:553 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında Hava Ulaştırmasına dair An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/617) (S. Sa
yısı : 856) 508,554:557 



Sayfa 
4. — 1 . 7 . 1964 tarih, ve 488 sayılı 

Damga Vergisi Kanununun 2 sayı" ı tablo
sunun V nci bölümünün 18 nci fıkracının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/803) 
(S. Sayısı : 934) 508,558:561 

5. — 2836 sayılı Kanunun 2(2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/527) (S. Sayısı : 807) 508:509,562:565 

6. — 150 milyon liralık maderî ufak
lık para bastırılması hakkında 6797 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı (1/651) (S. Sa
yısı : 725) 509,566:569 

7. — Siyasi paıt 'ler kanunu tasarısı 
ile Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sai'iibralıimoğlu'nun, Siva^i partiler 
kanun töklfleıi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) ( S. Sayısı : 527) 509: 

525 
6. — Sorular ve cevaplar 526 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 526 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binny'-

m r Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir 
iline bağlanması sebebine dair İçişleri Ba
kanında sözlü sorusu (6/780) 526 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Ku-
bat'm, NATO kuvvetleri u ı Kıbrıs'a çık
maması seböbine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakadan sözlü sorusu 
(6/800) 526 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyün
deki tapulu arazileri cebren işgal edilen ve 
mahsulleri ile tarım ağaçları yağma olunan 
şahısların durumlarının ne olacağına da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/818) 526 

4. — izmir Milletvekili Osman Sabri 
Adai'm, Rum Ortadoks Patriği Athena-
goras'ıri, dış memleketlere seyahate çıktı
ğından ve Papa ile temaslarda ve müzake
relerde bulunduğundan haberdar olunup 
olunmadığına 'dair İçişleri ve Dışişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/824) 526 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmm im
zası sırasında, Türk ve Yunan nüfusları-

Siiyfa 
ııın miktarı ile bugünkü miktarlarına ve 
iktisadi durumlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/831) 526 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, 
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin 
değiştirilmesi sebebine 'dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/836) 526 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/837) 526 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'
in, toprak dağıtımı esnasında, mevcut 
arazileri de ipotek: edilmiş bulunan köy
lerin tapu karşılığı kredi alamamalarının 

* önlenmesi 'hususunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve Iskâ.n Bakanından sözlü so
rusu (6/842) 526 

.9 . — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
m'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi 

"gerisinde, kurulması düşünülen bir sana
yi. tesisi bulunup bulunmadığına dair 
başbakandan sözlü sorusu (6/843) 526 

10. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
^uzkan'm, Burdur'da hayvan besiciliği 
ile uğraşan ve 15 milyon lira sermayeye 
^ahip bulunan kimselerin kredi ihtiyaçla
rının nereden sağlanacağına dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/844) # 527 

11. — Burdum Milletvekili Nadir Ya-
vnzkan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine 
bağlı Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine 
bağlı Datalanı köyünde, tarım arazisi 
ağaçlandırılan köylülere, başka yerden 
toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi . 
konularında, bir çalışma yapılıp yapılma
dığına dair İmar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/845) 527 

12. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'
in, iller Banikasmca, 1963 icra plânına 
konulmuş olan işlerden ne kadarının ta
mamlandığına dair imar ve iskân Baka-

I nmdan sözlü sorusu (6/851) 527 

493 — 
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13. _ Bolu Milletvekili Turgut Çulha?-

nın, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel 
müdürlükleriyle yönetim kurullarına ya
pılan tâyinlere dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/864) 527 

14. — istanbul Milletvekili Sahabettin 
Orhon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı 
mensupları arasında geniş ölçüde nakil ve 
tâyin yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/865) 527 

15. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği 
tütünlerin üstün kaliteli olup olmadığına 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakana 
Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (6/S66) 527:529 

16. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde yıllar
dan beri, tarım teşkilâtının gereken' şe
kilde ikmal edilmemesi sebebine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/867) 529 

17. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, memleketimizde mevcut Rum Cemaati
ne ait ikaç aded vakıf bulunduğuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/868) 529 

18: — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
Moğlu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik kö
yündeki Birdik suyu üzerinde yapımına 
başlanan sulama tesislerine dair Kölf İşle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/869) 529 

19. — İzmir Milletvekili Osman Saibri 
Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden 
turistik asfalt yolun yarım kalan kısmı
nın en kısa zamanda yapılması için ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/871) 530 

20. — İzmir Milletvekili Osman Saibri 
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plaj
larında Turizm Bankası tarafından yapı
mına başlanan otelin en kısa zamanda bi
tirilmesi ve işler duruma getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 530 

21. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca önce 
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan 

iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi için 
no düşünüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/873) 530 

22. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Ora-
mar bucağının beş köyü halkının il ve il
çeleriyle irtibatlarının sağlanması için ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri ve Bayındır
lık Bakanlarından sözlü sorusu (6/874) 530 

23. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisine nak
dî yardımda bulundukları hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/875) 530 

24. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'm, tbnülemin Mahmut Ke
mal İnal'in vakfı olan konağın kimler ta
rafından yıktırıldığma dair Devlet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/879) 530 

25. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nm, Türkiye'deki 3512 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş kaç cemiyet bulunduğuna 
ve bunlardan kaçının siyasetle iştigal et
tiğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/881) 530 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'mn, Erbaa ve Taşova ilçelerini biriki
rine bağlıyan. Kaleboğazı köprüsünün ne 
zaman tamir edileceğine dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/882) 530 

27. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki de
renin, yarım kalan kısmının ne zaman ik
mal edileceğine dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/883) 530 

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, 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) 531 

29. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, petrol kaynaklarının, süratli ola
rak, işletilmesi konuşunda ne gibi bir yol 



takibedileceğine dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'
un sözlü cevabı (6/885) 531:534 

30. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, toprak tevzi komisyonları ile kadas
tro heyetlerinin tezat halindeki çalışmala
rından haksızlığa uğrayanların durumları
nın ıslah edilip edilmiyeceğine dair Köy 
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü soru
su (6/886) 534 

31. — Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğlu'nun, 57 valinin yerlerinin değişti
rilmesini, merkeze alınmasını ve emekliye 
sevk edilmesini âmil olan sebeplerin neler 
olduğuna dair Başbakan ve içleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/888) 534 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, me-
rinosculuğu teşvik ve geliştirmek için ne 
yapıldığına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Turhan Kapanlı'mn sözlü cevabı (6/892) 534: 

537 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteri
ner teşkilâtlarının noksan oluşunun mah
zurları üzerinde durulup durulmadığma 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Turan Ka
panlı'mn sözlü cevabı (6/893) 537:539 

34. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in, Ziraat Odaları Birliği idare Kuru
lu Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan 
izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, mil
letvekilliği sıfatının devam edip etmediği
ne dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/902) 539 

35. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, 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) 539 

36. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı için
de, hizmete açılıp açılmıyacağma dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Va-

Sayfs 
kıf Zeytinlikler işletmesinden fazla fiyatla 
zeytin yağı alındığının doğru olup olmadı-
dığma dair Millî Savunma ve Devlet Ba-
kanlarnıdan sözlü sorusu (6/913) 539 

38. — Bitlis Miletvekili. Müştak Oku-
muş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulma
sının münasibolacağı raporla tevsik edilen 
Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi 
sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/914) 539 

39. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Rize'nin İkizdere, Çamlıhemşin 
ve Kaptanpaşa bölgelerinin kalkınması 
için, 1964 ve mütaâkıp yıllarda, neler ya
pılmasının düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/917) 539 

40. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşki
lât tarafından yürütülmesi hususundaki 
çalışmaların bugüne kadar bitirilmemesi 
sebebine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/918) 539 

41. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin, Basın - ilân Kurumunun 
24 sayılı Genel Kurul kararının 8 nci mad
desindeki dizgi •makinası kullanma mecbu
riyetinin Anayasamızın 23 ncü maddesine 
aykırı olup olmadığına dair Maliye ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/919) 540 

42. — Aydın Milletvekili R?şat özar-
da'nın, Atatü k'ün resimlerinin posta pul
larından kaldırılması selbebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/920) 540 

43. — Giresun Miretvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamız
da Hükümet tabipliğinin münhal bulundu
ğuna dair Sağ'ık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/921) 540 

44. — Giresun Miretvekli Niznmet-
tin Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini 
Yavuz Kemal bucağına bağlıyacak olan 
yolun inşa ve ikmalinin bir plâ1 a bağlı 
olup olmadığna dair Bayı dirlik Bakanın
dan sözlü sorusu (6/922) 540 

45. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-. 
mak'm, orman suçlarından dolayı sulh 

— 500 - , 
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ceza mahkeme1 er'nin kaldır İması veya r-zal-. 
turnasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Adalet ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/923) 540' 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, malî, iktisadi veya teknik knyıt-
lar yüzünden gazete kapatılmış N olup olma
dığına dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/924) 540 

47. _ Samsın Miretvekili Ilyas Kı-
lıç'm, Samsun limanının inşasından sonra 
meydana gele kumsalı tertip ve tanzimi 
için demiryolunun yerinin değiştirilmesi 
hususunda ne düşünü1 düğüne dair Ba
yındırlık ve Ulaştırma Bakan'arından sözlü 
sorusu (6/925) 540 

48. — Edirne Milletvekili îlhami Er
tem \a, ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fi
yatla satılmasına soya yağı ithalinin «se
bebe! up o'madığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/926) 540 

49. — Edirne Mlletvekili îlhami Er-
tem'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne 
dlinde çok düşük fiyatla buğday alımı yap
tığı hulusunda ne düşünü1 düğü"e aSîr Ti
caret Bakanından sözlü sorısu (6/927) 540 

50. —"Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in, Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malka
ra'nın Teibermt ve Davuteli köyleri arasın
daki sınır anlaşmazlığını halleden kararna
menin uygulanmaması sebebine dair içiş
leri Bakanından söz'ü sorusu (6/928) 540 

51. — Samsun Milletvekili Ilyas Kı-
lıç'm, Osmancık i1 çesi Kâmil bucağına 
bağlı Aşağızeytin köyü civarında ve Kı
zılırmak üzerinde yapılan köprünün deva
mı dan ve Kunduz orman bölgesi, Ovrcık 
yaylası ve Zevirköprü'ye uzanan yolun 
yapımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 540 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'mu, işten el çekt'ri'miş kaç be
lediye başkanı bulunduğuna dair içişleri 
Bakanında sözlü so-u~u (6/930) 540:541 

53. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nın, Basın ilân Kurumu teşkiline dair 

Sayfa 
195 sayıİı Kanunun iptalinin veya bâzı 
madde1 erinin tadilinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Brşbakanan sözlü so
rusu (6/931) 541 

54. — Ordu Milletvekili izzettin Ağa-
oğlu'nun, Danıştay Brşkan ve üyeliklerine, 
Bakanlar Kurulunun bugüne kadar aday 
göstermemiş olması sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/932) 541 

55. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine gi
ren Milletvekillerinin beyannamelerinin 
Başbakanlık makamında imza edilmesi se
bebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/933) 541 

56. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, ortaokulu b'tirme sınav1 arında bir . 
dersten sınıfta kalan kaç öğrenci bulun
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru&u (6/934) 541 

57. — İstanbul Miretvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'da yayımlanan Düşünen 
Adam dergisine ek olarak verilen Yassı-
ada ve Sonrası adlı kitabın, Anayasa ni
zamını, millî güvenHk ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı 
olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/935) 541 

58. — İsparta Milletvekili Ali ihsan 
Balım'm, İsparta ilinin baş harfinin «I» 
imi, «I» mı olduğuna dair Millet Meclisi 
Başkanından ve Başbakandan sözdü sorusu 
(6/936) . 541 

59. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-
gehan'm, zeytinyağı f'yatlarının dâhilde 
ve hariçte korunması için bir taban 
fiyatı konulması ve müdahale mubayaasına 
girişi1 metnin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/937) 541 

60. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, gece üniversiteleri ve gece yüksek 
okulları açılması hakkındaki plânın ne
den kurulamadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/938) 541 

61. — Samsun Milletvekili Ilyas JKı-
lıç'm, Ankara'da bâzı ilkokullara,- öğre
time başlamış olmalarına rağmen, cere
yan verilmediğinin bilinip bilinmediğine 

^ 



Sayfa 
dair Milî Eğitm Bakanından sözlü sorusu 
(6/939) - 541 

62. — Van Mi letvekili Muslih Gören-
taş in , Belediye başkanlarının resmî bay
ramlarda protokol dışı bırakılmasına neden 
lüzum görüldüğüne dair içişleri Bakanın
dan sözlü sor :su (6/940) 541. 

63. — Ma-din Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Hazineye borçlu Avukat İsmail 
Munga'nm Mardin Valisi i1 e sıkı b"r ırami-
m'yet kurm ş olması sebebine dair İçiş. eri 
Bakanmürn sczlü sorusu (6/941) 541:542 

64. — Samsun Milletvekili Osman Şa-
hlnoğlu'nun, Be'ediye başkanlarının proto
kolden çıkarılmalarına noden lüzum ve za
ruret görüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/942) 542 

65. — Ist:bul Milletvekili R-şit Ül
ker'in, Adapazarı Belediye Mecli ince, 
bâzı mahal e, bulvar ve caddelerin, 27 Ma
yıs Devriminden sonra konan adlarının 
değiştirildiği hakkındaki neşriyatın doğra 
olup olmadığına d-ir Adalet ve içiş'eri 
Bakanlarından sözlü so usu (6/943) 542 

66. — Erzurum MilV-vekİı Ertuğrul 
Akça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci 
kâtibemi ar:.sında geçsn olayın gerçek iç
yüzünün ne old ğuna dair, Dışişleri Ba
kanından sözü sorusu (6/944) 542 

6T. — Edirne Mi'letveldH llhami Er
tem'in, 1961 - 1962 .yılında Cahit öz-
den'e 170 bin 7 i raya kiraya verilen E ""ez 
dalyanlarının kirasının sene sonund1 17 bin 
liraya düşürü'mesi sebebine dair, M liye 
Bakamdan sözlü sorusu (6/945) 542 

68. — Edirne M'lletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikin
ci kâtibesinin merkeze naklinin' 4037 sayılı __. 
Kanundaki objektif kist?dara göre yapılıp 
yapılmadığına dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/946) 542 

69. — Giresun Milletvekili Nizarmttin 
Erkmen'in, 1964 yılı fınd k m h u"ü hak
kında alman kararın, mü.ı'ahsil n r lmın 
değer bedelle satılmasını sağlayıp sağlama-

Sayfa 
dığma da!r, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/947) 542 

70. — Samsun Milletvekili î lyrs Kı-
lıç'in, Samsun'un, liman yapımı dolayı:iy-
lc bozulduğu için yeniden inşa edilen ka
nalizasyon tekn k hata yapılmasına kim
lerin sebebo duğuna dair Baymdırlk, îmar-
ve iskân Bakan1 arından sözlü sıorıru 542 

71. — Sam-ran Milletvekilli Ilyas Kı
lıç in, tütün ekicilerinden kesilen paralarla 
kurulacağı söyler en Tütüncüler Bankasının 
ne durumda oduğura dair, T'caret Baka
nından sözlü sorusu (6/949) 542 

72. — Aydın Milletvekili H'ilıri Ay-
dmçer'in, istanbul'daki Yıldız Camiinin 
tamiri hakkında ne düşünüldüğüne dair, 
Devlet Bakanından söz ü sıoru.u (6/950) 542 

73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Ayclm'm Hasan Efendi mahallesin
deki Eskiyeni Cami avlusuna bir Müftü
lük binası yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/951) * 542 

74. — Adana Milletvekili Cavit Oralin, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının -karşılan
ması için ne gibi tedbir alınmasının düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/952) 542 

75. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çcr'in,. Aydm'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü 
halkı tarafından gönderilen 80 imzalı di
lekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/953) 542 

7,6. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak 
istiyen Edebiyatçılar Birliği üyelerinin ka
rakollara götürülmelerine kimlerin emir 
verdiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/954) 543 

77. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını 
yapmak için, köylerden nakit para ve an
garya istemelerinin Anayasamıza aykırı 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü. 
sorusu (6/955) 543 
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Sayfa 
78. .—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş 
Teşkilâtına bağlı sağlık memurlarının sağ
lık müdürlükleri emrine verilmeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/956) 543 

79. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

Öayfa 
tinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya- ilçe
sine, motorla sulama yapılmak üzere, elekt
rik getirilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Mehmet Turgut ile Tarım Bakanı Turhan 
Kapanh'nm sözlü cevabı (6/957) 543:545 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker, büyük şe
hirlerdeki gecekondu dâvasına yüce Parlâmen
tonun el atarak Beş Yıllık Kalkınma Plânına bu
na dair esaslar koyduğu ve icraata geçildiği, an
cak Gecekondular Kanunu teklifinin gündeme 
alınarak biran önce çıkarılması icabettiği; 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, 5254 sayılı 
Kanunun iyi işletilmediği, bunun için Tarım ve 
Ticaret Bakanlıkları ile Ziraat Bankasının koor-
dine bir çalışma yapması gerektiği, meteorolojik 
etütlerin iyi yapılmaması yüzünden Sarıyar Ba
rajının taşarak su baskınlarına sebebolduğu, sel 
bölgelerindeki pancar ekicilerinin alacaklarına 
öncelik tanınması icabettiği konularında gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Ölüm cezasına hükümlü Mehmet Şen'e" ait 
dosyanın ğeriverilmesine dair Başbakanlık tez
keresi kabul edildi. 

Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu'nun, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuştuurucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yapmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi yapıldıysa da ayırım sonunda 
adayların yeter sayı sağlıyamadıkları, gelecek 
birleşimde tekrar seçim yapılacağı, 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Dev
let Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp partizan 
bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve is
natlarının gerçek olup olmadığı hususunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin-^. 

.ce bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 

dair önergesi hakkında Anayasa Komisyonundan 
henüz rapor gelmediği için konunun gelecek bir
leşime bırakıldığı bildirildi. 

"Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hasan Işık'ın dönüşüne kadar, kendisine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süley
man Demirel'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okunarak Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, Ereğli-
Dcmir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim Şirke
tindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere, 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonunun görev süresinin uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı, 

4273 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri
nin bâzı fıkralarının değiştirilmesi ve 10 ncu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının, Genel Kurulun 24 . 2 . 1965 tarihli 
63 ncü Birleşiminde Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısını görüşmek üzere ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona havalesi
ne dair içişleri Komisyonu Başkanlığı, 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Rasim Hancıoğlu ile Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti 
Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 21.6.1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 4 madde ve 
bir geçici madde eklenmesine, 

izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ticaret 
Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine, 
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Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam ve 4 ar
kadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife ve teşki
lâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr 
kanuna bir geçici madde eklenmesine, 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazi
felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadiline ve bu kanıma bir geçici madde ek
lenmesine dair ve 

Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 
arkadaşının Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazi
felerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı 
Kanıma ek kanun .tekliflerinin Genel Kurulun 
24.11.1964 tarihli 12 nci Birleşiminde Devlet 
memurları kanun tasarısını görüşmek üzere ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona havale 
edilmelerine dair Ticaret Komisyonu Başkanlı
ğı tezkereleri kabul olundu. 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu ise de ayırım sonunda yeter ço
ğunluk sağlanamadığı, tasarının gelecek birle
şimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında kanun tasarısı yapılan görüşme
lerden sonra kabul olundu. 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketler
de görevli telsizcilerin ücretleri hakkında, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarılarının mad
deleri kabul edilerek tümleri açık oya sunuldu 
ise de ayırım sonunda yeter çoğunluk sağlanama
dığı, tasarıların gelecek birleşimde tekrar oyla
nacağı bildirildi. 

Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet 
hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfried Her-
breclıt hakkındaki hapis cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu, Ko
misyon Genel Kurulda hazır bulunmadığından 
gelecek Salı gününe bırakıldı. 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu'nun, 17.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci bölü
münün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 2836 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri ile 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastı
rılması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya 
sunuldu ise de ayırım sonunda yeter çoğunluk 
sağlanamadığı, tekliflerin ve tasarının gelecek 
birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının, 40 maddelik olması sebebiyle ve daha 
sonraki teklif ve tasarıların görüşülmesine imkân 
vermek için, geri bırakılması kabul edildi. 

Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 9 arka
daşının, subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi, 

Temsil ödeneği hakkındaki kanuna ek, 
Taşıt Kanununda değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarıları kabul olundu. 
5.5.1965 Çarşamba günü saat 15.00 te topla-

lanılmak üzere (Saat 18.45 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyl i 
Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabrı Keskin 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'mıî 

Rum patrikanesinin kanuna aykırı tutumu kar

şısında ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/719) 
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2. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 

Gökay'm, Turizm mevsimi yaklaşmış olduğun
dan turistik faaliyetlerin hızlandırılması imkânı 

Tasan 
1.— Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 

Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı. (1/855) (Tarım, Tica
ret, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

Teklifler 
2. — Gümüşhane Milletvekili Halis Bayram-

oğlu'nun, Bayburt ilçesinin il haline getirilme
sine dair kanun teklifi. (2/844) (İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vasfi 
Gerger'in, 22 . 1 . 1962 tarih ve 1 sayılı Kanu
nun 1 nci ımaddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/845) (Anayasa, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, sayın üyeler lûtföh kabul düğmelerine 
bassınlar. 

1. — Başkanlığın, Avrupa Konseyinin kurul
masına tekabül eden 5 Mayıs tarihinin «Avrupa 
Günü» olarak ilân edilmiş bv&umrum münasebe
tiyle, bu Konseyin ve onu takiben vücut bulmuş 

5.5.1965 0 : 1 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Tû  
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/720) 

Raporlar 
4. — Ulaştırma Bakanlığının Barışta düzen

lediği veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme 
•işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde ne su
retle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve Mil
lî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (Gündeme) (S. Sayısı : 944) 

5. — Yalova Kaplıcaları İşletmesi İdaresi
nin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 malî yıl
ları hesabına ait rapor ile (bilançosunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/892, 3/893, 
3/912, 3/913, 3/914, 3/Ö15) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 945) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müeake* 

relere başlıyoruz. 

olan Avrupa birliklerinin ebediyen payidar ol
masını temenni eden demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugüitı 
5 Mayıs Avrupa günüdür. Bu münasebetle Yük-

2. — GELEN KAĞITLAR 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanve-kili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birle cimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sek Heyetinize kısa bir hitabede bulunmak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
17 Avrupa memleketini sinesinde üye olarak 

'birleştiren Avrupa Konseyinin 1.7 devleti tara
fından acınan karara Hükümetimiz de katılmış 
ve Avrupa Konseyinin kuruluşuna tekabül eden 
5 Mayıs tarihi «Avrupa Günü» olarak ilân edil
miş bulunmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, çağdaş uy
garlık seviyesine yetişmek için, Lozan'dan son
ra Avrupa'yı .seeıri'ş, Atatürk devrimlerini ba
şar nr s ve coğrafi 'bakımdan olduğu kadar, «in-
y.ı.n .hakları» ve «demokratik nizama» saygı açı-
^ndau da Arvrupa'ya ballanmış olan memleke
timiz âçin bu<Hin özel bir önem taşımaktadır. 

Tarih içinde, rekabetler yüzünden kanlı mü
cadelelere girişen ve dünyayı amansız iki büyük 
li.fi.-Hb felâketine sürüklemiş olan Avrupa, ikinci 
Dünva .Savaşından sonra geçmişin kin ve ihtiras
larını unutarak, bütün Avrupalıların refah ve 
bari'S reinde yaşıyacakları bir istikbal kurmak 
için birleşme yoluna nihayet girmiştir. 

Avrupa'yı: birleştirme yolunda tarih boyun-
va hiç, şüphesiz ki çeşitli teşebbüsler örmuş bu-
Inumalctadır. Ancak bunlar, ısivasi şefler, dinî 
otoriteler tarafından daima «Avrupa'yı birleştir
mek» zahiri maksadı altında «Avrupa'yı hâkimi
yetleri altına almak» gayesini güttüğünden ba
şarı sağlayamamıştır. • 

ikinci Dünya Savaşından sonra ıgerçekçi ve 
idealht bir zihnivetle uygulanmasına girişilen' 
«Avrupa Biri eşmesi» yepyeni esaslara dayan
maktadır. 

Bu birleşmenin aradığı en büyük gaye, barış 
içinle toplumların refalıa kavuşmasıdır. Müs-
takfbe! Avrupa'nın dayanacağı başlıca esaslar 
ise şunlardır : 

1. in nn Hakları : 
Çeşitli mücadelelerden sonra bağımsızlığa ka

vuşan insan hürdür ve bu hürriyeti kanunlarla 
teminat altına »alınmıştır. Bu bakımdan insan 
din, dil, ırk farkı gözetilmeksizdn Avrupa'nın 
kıyymetli hazinesidir. 

5 Mayıs 1949 da kurulmuş olup en^eski Av-
y,'m.a Teşekkülü o1 an Avrupa Konseyi, Birleşmiş 
Milletler insan Hakları Evrensel Beyannamesin
de sayılan prensipleri ilk defa müeyyideye bağ
lamış ve bu suretle devletlerin milletlerarası bir 

5 . 5 . 1965 Ö : İ 
divan önünde muhakeme edilmesini sağlamış bu
lunmaktadır. 

2. Demokratik Nizam : 
Avrupa'nın dayandığı ikinci anaprensiibolan 

.demokratik nizam, insana verilen önemin diğer 
bir ifadesidir. 

Birleşmekte olan Avrupa'nın diğer özellikle
mi ise, rasyonel düşünceye ve ilme önem verme
lidir. 

Avrupa'nın sınırını fizikî bakımdan çizmek 
mümkün değildir. Zira mutasavver Avrupa, •tarii 

hin sevk ettiği hatalardan ve hissi davranışlar
dan sıyrılmış, mânevi .değerleri kıymetlendiren, 
müşterek idealleri pavlaşan memleketlerin halk-
1 arının -refah ve .saadetleri uğruna, bütün kay
dıklarını birleştirdiği »bir gerçek olma yolunda
dır. 

Avrupa Konsevinin gayesi, «Müşterek ideal 
^o prensipleri korumak, yaymak, üyelerinin eko
nomik ve sosval gelişmelerini sağlamak maksa-
i'yle aralarında daha sıkı bir .birlik vücuda ge
tirmek» tir. Konsey 1949 yılından beri bu mak
sada başarı ile hizımet etmektedir. 

Çeşitli konularda, bugüne kadar hazırla
nan (51) anlaşma, üyeler arasında müşterek 
ölçüler temini ve farklı mevzuatın birleştiril
mesi yolunda büyük hizmet görmüştür. 

Avrupa Konseyi ' lâik bir teşekküldür. 
En büyük başarısı devletleri muhakeme et
mek yetkisini haiz «İnsan hakları» mekanizma
sını kurmuş olmasıdır. 

insan, artık Avrupa'nın en kıymetli var
lığı haline gelmiştir, insan refahı, insan saade
ti için devletlerin gösterdiği çaba Avrupa 
Konseyinde bitmemiş ve Avrupa Birliğinin 
nüvesini daha çabuk teşkil edeceğine inanan 
6 Devlet (Demir - Çelik Birliği), (Ortak Pa
zar) ve (Euraton yani nükleer kuvvetten barış
çı maksatlar için yararlanma) gibi teşekkül
leri kurmuşlardır. 

Ortak menfaatleri ve istikbalin vadettiği 
müreffeh Avrupa uğruna 6 Devlet, egemenlik 
haklarının bir kısmını milletler üstü bir orga
na devretmek gibi bir fedakârlıktan da çekin
memişlerdir. 

Altıların kurmuş oldukları teşekküller, ön
görülen şartlara uymak kaydiyle demokratik 
prensiplere ve insan haklarına saygı gösteren 
bütün Avrupa memleketlerine açıktır. 
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olan, insan haysiyetini ve demokratik rejimi 
her şeyin üstünde tutan, ilmin hayatta en ha
kiki mürşit olduğuna inanan ve büyük kuv
vetini Atatürk devrimlerinden alan memleke
timiz İkinci Dünya (Savaşından sonra Avru
pa'da cereyan -eden gelişmeleri yakından iz
lemiş ve Avrupa Konseyine derhal üye olmak 
gibi hedefimize uygun büyük bir siyasi ba
şarı kazanmıştır. 

Aynı gayenin bir icabı olarak, 21 Eylül 
1963 tarihinde Ortak Pazar üyesi memleket
lerle imzalanan anlaşmalar sonunda bu teşek
külle de temas kurulmuştur.. 

Her yıl 5 Mayısta tesit .edeceğimiz (Avrupa 
günü) münasebetiyle, üyesi bulunduğumuz Av
rupa Konseyinin ve onu takiben vücut bulmuş 
olan Avrupa Birlikerinin ebediyyen payidar 
olmasını temenni ederken Yüce Meclisin duy
gularına da tercüman olduğuma inanıyorum. 
(Alkışlan.) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, son zamanlarda avukatların gör
dükleri vazifelerden dolayı taarruza ve tecavüz
lere uğradıklar, 'bu olaylar sebebiyle adaletin 
tam ve kâmil mânada gerçekleşmesinin müm
kün olmadığı, bu konuda Hükümetin ve İçiş
leri Bakanhğınm tedbir alması gerektiği, hak
kında demeci. 

BAŞKAJSf — Muhterem arkadaşlarım; gün
dem dışı söz istemiş olan arkadaşlarımdan yal
nız iki üye arkadaşımıza söz vereceğim. Sıra-
siyle Sayın Sarıibrahimoğlu ve Sayın Ataöv.. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; gazetelerde bilhassa 
son günlerde hepiniz okumuş olsanız gerek, 
çeşitli yerlerde, çeşitli ' vilâyetlerde ve kaza
larda adaletin bir numaralı yardımcısı ve sağ 
kolu durumundaki avukatlar, yer yer, gördük
leri vazifeler dolayısiyle taarruz ve tecavüz
lere uğramaktadırlar. Mahkeme koridprların-
da katledilmeleri, adliye önlerinde dayak atıl
maları, hattâ evlerinin silâhlı zorbalar tara
fından baskına uğraması ahvali âdiyeden va
kalar haline gelmiştir. Bu durum devamı adaleti 
kökünden, temelinden sarsmakta ve müteessir et
mektedir. Adaletin üç makamı vardır arkadaşlar; 
İddia, müdafaa, riyaset makamları. Müdafaa ma
kamları cebir ve şiddet yolu ile sindirilir, kor-
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kut ulur ve can gaygusuna düşürülürse adale
tin tam ve kâmil mânada gerçekleşmesi müm
kün olamaz. Devletin temeli adalet olduğuna 
göre de Devletin temelleri sarsılıyor demektir. 
Bundan evvelki ilgili arkadaşlarıma, bilhassa 
Dâhiliye Vekiline bu bapta gerekli tedalbirin 
ittihazını istirham etmiş \U3 bu hususta gereği
ni emredeceğim vaadini almıştım. Tecavüzler, 
taarruzlar devam etmektedir. Gerekli önleyici 
zabıta tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Elbet
te bunun sosyal nedenleri, hukukî yönleri üze
rinde de cemiyet ve Meclis olarak durulması, 
düşünülmesi iktiza eder. Ancak, süratle alın
ması lâzımgelen tedbirlerden birisi, nasıl ki 
vazifeleri icabı her an tecavüz ve taarruza uğra
ması mümkün olan meslek sahiplerine kendi-
e '̂ini korumak imkânları verilmekte ve si

lâh taşıma ruhsatı kendilerine verilmekte ise, 
avukatlara da bu hak tanınmalıdır. Ondan 
ionra da diğer köklü tedbirlerin üzerine eğil
mekte Yüce Meclisin gecikmemesi iktiza eder. 
Sayın Hükümetten ve bilhassa İçişleri Baka
nından bu mevzu üzerine acilen eğilmelerini 
istirham ederim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN —i Muhterem arkadaşlarım; gün
demimizde açık oylarınıza ikinıci defa sunulma
sı icabeden altı kanun tasarı ve teklifi var
dır. Lütfen salonun terkedilmemesini rica ede
rim. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
1965 öğretim yılının bitimii münasebetiyle 6234 
sayılı Kanun gereğince öğretmen okullarına 
c/c75 köy okullarından, % 25 şehir okullarından 
öğrenci almak gerekirken % 100 ünün köylerden 
alındığı, bunun doğru olmadığı ve 222 sayılı 
Kanun gereğince seminerler hakkında yapıl
ması icabeden yönetmeliğin hâlâ yapılmamış 
olmasının bu seminerleri faydasız hale getir
diği konularında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 

^ İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 1965 öğretim yı-

. linin sona ermek üzere bulunması dolayısiyle 
ilgilileri ikaz babında kısaca huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

623İ sayılı öğretmen Okulu ve köy enstitü
lerinin birleştirilmesine dair olan Kanunun 
üçüncü maddesine göre, öğretmen okullarına 
alınacak öğrenci miktarının yüzde 75 inin köy-
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lerden, yüzde 25 inin de kasalba ve şehirlerden 
alınması ica/bettiği bir kanun hükmüdür. Geçen 
seneden beri Millî Eğitim Bakanlığı Kanununun 
bu maddesini tatbikattan kaldırmış ve öğretmen 
okullarına alınacak talebelerin yüzde yüzünü de 
köylerden almak hususunda bir tamimle prensip 
kararma varmıştır. -Bu durum aziz arkadaşla
rım, öğretmenlik meslekini yalnız köylerin inhi
sarına bırakmaktadır. Öğretmenliği seven, öğ
retmen olmak istiyen memleket çocuklarına bü
tün imkân, kapılar kapatılmış bulunmaktadır. 
Onun için Hükümet 6234 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesini tatbik etmeli ve öğretmen okullarına 
alınacak Öğrencilerin yüzde yirmibeşini kasalba 
ve şehirlerden almalıdır, öyle kasabalarımız var
dır ki, orada ortaokul da yoktur. Meselâ ben bu 
konuya Antalya'nın Gündoğmuş kazasında mut
tali oldum; ders yılı sonu geldiğinde şehirde 
okuyan çocuklardan öğretmen olmak istiyenler 
'köylere gitmekte, köy okullarına nakil yapmak
ta ve köy okullarından mezun olmak suretiyle 
imtihana girme yolunu aramaktadırlar. Yani 
bir nevi zoraki sahtekârlığa yönelmektedirler. 
Devlet eliyle. Devletin icbar etmesiyle, vatan
daşları böyle sahte bir yola teşvik . etmekteyiz. 
Bu konunun üzerine hassasiyetle eğilmek ve 
mer'i kanunun üçüncü maddesini tatbik ederek 
öğretmen okullarına alınacak olan öğrencilerin 
c/c 75 i köylerden, % 25 i kasalba ve şehirlerden 
alınmak suretiyle Türk vatandaşına istediği 
okullarda okumak imkânı sağlanmalıdır. Ders 
yılının sona ermesi münasebetiyle üzerinde has
sasiyetle durulacak, Bakanlıkça durulacak ikinci 
konu da seminerler konusudur. 222 sayılı Kanu
nun 41 nci maddesine göre bir yılda köy okul
ları 170 gün, şehir okulları" da 200 gün öğretim 
yapmak zorundadır. Aynı kanunun 43 ncü mad
desine göre de öğretmenler bir senede iki ay 
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izinli sayılırlar. Bu iki ay izinle 200 iş günü 
arasında kalan müddeti de meslekî çalışmalar, 
kurslar ve seminerlerde değerlendirirler. An
cak bu seminerler Bakanlıkça yapılacak bir yö
netmeliğe göre organize edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 4 - 5 sene olduğu 
halde Millî Eğitim Bakanlığı henüz bu yönet
meliği yapmamış ve bu yapılmadığı için de ders 
yılı sonu geldiği zaman okullar tatil olur olmaz 
öğretmenler seminerlere tabi tutulmakta, fakat 
seminerler proıgramsız, tüzüksüz, talimatsız geli
şi güzel yapıldığı için, öğretmen arkadaşlarımı
za sekiz aylık yorgunluk sonunda bir nevi işken
ce tahmil edilmektedir. Bakanlık işe el koymalı 
ve ders yılı sonundaki yorgun öğretmenlere bu 
15 günlük ve 15 gün de yeni ders yılı bağlıya
cağı zaman yapılmakta olan seminerleri birleş-
tirmeli, bunu kanunun çıkarılmasını emrettiği 
yönetmeliğe göre öğretmenler için bir kahır un
suru olmak değil, bir nevi onları teşvik edici, 
yetiştirici .unsur haline getirdikten sonra değer-
lendirmeMdir. Maarif Bakanlığı, ders yılı so
nunda bu 2 anaprahlemi ele almazsa, memle
kette öğretmen yetişecek olan çocuklarla, öğret
men yetişen vatandaşların ıstırafblarına bir son 
verilemiyecek ve yürürlükte bulunan kanunlar 
da, Anayasaya rağmen, bile bile maddeleri tat
bik edilmemek suretiyle çiğnenmiş olacaktır. 
Ben Hükümeti ikaz ediyorum, prensip kararı ile 
mer'i kanun maddesini ortadan kaldıran Bakan
lığı vazifeye davet ediyorum. Şehir ve kasaba
lardaki çocuklara öğretmen olmak imkânının sağ
lanmasını istiyorum, öğretmen arkadaşlarımızı, 
yorucu, yıpratıcı ve faydasız seminerlere bir son 
verip, yönetmelik hükümlerine göre onların daha 
iyi yetişecek bir hale getirilmesi için acilen ted
bir alınmasını istirham ediyorum. Hepinizi hür-
metlo selâmlarım. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Ege Üniversitesi adiyle bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı (1/638) (S. Sayısı: 695) 

2. <— Dışişleri Bakanlığının yabancı memle
ketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında 
kanun tasarısı, (1/763) (S. Sayısı: 885) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ma

sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmalının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı (1/617) (S. Sayısı: 856) 

4. — 1.7. 1964 tarih ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/803) (S. Sayısı: 934) 

5. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi-
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nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/527) 
(S. Sayısı: 807) 

6. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/651) (S. Sayısı: 725) * 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; müza
keresini dünkü Birleşimde bitirdiğimiz ve altı 
kalemden ibaret olan kanun, tasarı ve teklifleri
nin hepsinin birden oylarınıza arz edilmesi hu
sufunu tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu altı tasarı ve 
teklif ile ilgili kutular- sıralar arasında dolaşttı-
nlacaktiT. 

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

BAŞKAN — Eski altı ve yeni beşinci bölü
mün müzakereleri devam ederken gelmiş olan bir 
kifayet takriri sırasında Birleşime son veril
mişti. Şimdi kifayet takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır,* müzakerelerin kifa

yetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nurettin Bulak 

' BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurun efendim. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, sizin de bir kifayet 
önergeniz vardır, onu geri mi alıyorsunuz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Evet, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım; yeterlik önerge

sinin taallûk 'ettiği mevzu, Siyasi Partiler Ka
nununun, siyasi partiler gruplarına taallûk 
eden hükümlerinin müzafceresine dairdir. Ben
deniz geçen celse Siyasi Partiler Kanununda, 
siyasi partilerin Meclis gruplarına taallûk eden 
hükümlerin m'evcudoluşunun Anyasanın 85 nci 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6.2. 1964 
tarihli 49 rıcu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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maddesiyle bağdaşamryacağım, 85 nci madde ge
reğince Meclislerin ve grupların kendi faali
yetlerini içtüzük!eriyle tâym etmeleri icabetti-
ğini, 57 nci maddede ise sadece partilerin faa
liyetlerinden bahsetmekl'a olduğunu arz ve 
izah etmiş ve söz alan arkadaşlarım da bu hu
susta benimle beraber olduklarını, muvafık ve 
muhalif bilmcümle arkadaşlar ifade etmişler idi. 
Şimdi, o gün mevcudolan arkadaşlardan lekse-
riyeti azimesinin mevcudolmadığı tarafımız
dan müşahede edilmetkedir. Konu oldukça mü
himdir. Siyasi Partiler Kanununda, siyasi par
tilerin Meclis gruplarına dair hükümler konsun 
mu konmasın mı, Anayasanın 85 nci maddesino 
açıkça aykırı olan bu tutum devam etsin mi 
etmesin mi meselesi bu celse mevcudolan arka
daşlar huzurunda tartışılmadan bir karara va
rılırsa korkarım, ister müspet, ister meenfi ol
sun, isabetli bir karar almış olamayız. . Onun 
için bu takriri veren arkadaşımdan bilhassa is
tirham ediyorum, takrirlerini geri alsınlar, 
Meclisin aydınlanması imkân dâhiline girsin. 
Yoksa Yüce Heyetnizden istirham 'ediyorum; bu 
yeterlik önergesi reddedilsin, Yüce Meclis selâ
meti vicdanla ve tam bir kanaatle karar ver
mek imkânına kavuşsun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet Öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu bölümle 
ilgili olarak verilmiş dört aded takrir vardır. 
Bir de ayrıca grup temsilcilerinin müştereken. 
imza ettikleri ve maddelere ait takrirler var-
dır. Sırasiylo okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
26 ilâ 36 nci maddelerin Anayasanın 85 nci 

maddesi gereğinde Meclis İçtüzükleri ile halli 
iktiza eden hususlardan olması hasebiyle ka
nunda yer alması Anayasaya aykırıdır. Bu se
beple bu maddelerin tasarıdan çıkarılmasını arz 
vo teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 nci, bilâhara alınan sıra numa

rasına gör'e beşinci bölümünde yer alan hüküm-
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ler, tamamen partilerin iç bünyelerini ilgilen
diren bir mevzua taallûk etmektedir. 

Kendi iç bünyelerinin işleyişine hâkim ola-
mıyan partiler, yasama ve yürütme organların
da vaizf'o aldıkları takdirde, kendilerine düşen 
vazifeyi ifa edemezler. Zira bir şeyin azmi 
yapamıyandan çoğunun yapılmasını beklemek 
abesti.'. 

Kendi iç bünyesinde, engelleri aşamıyan bir 
parti cezai, hukuki mesuliyet deruhde edecek 
ehliyeti haiz olamaz. 

Bu bakımdan peşinen mahcur ilân ettiği
miz partilerden muhtar vazife beklemek açık 
tenakuzdu/. Anayasanın ruh ve maksadına ay
kırıdır. Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
Partiler Kanununun '6 ncı bölümünün ka

nundan tayymı arn ederim. 
Edirno 

Nazmı özoğul 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin ikinci fıkrasının sözlü 

olarak arz edeceğim gerekçe ile metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Euhi Soyer 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; okun
muş olan takrirlerin hepsi aynı mahiyettedir. 
Yalnız Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın takri
rinde daha çok vuzuh vardır, her maddeyi kas-
dederek metinden çıkarılmasını istem ettedir. Di-
ğ c aradaşların önergeleri bu bölümün olduğu 
gibi metinden çıkarılmasını ister şekildedir. 
Biz bu takrirleri madde madde, her. maddenin 
metinden çıkarılması şeklinde kabul ederek, 
oyunuza sunmak üzere muameleye koyuyoruz. 

Şimdi 6 ncı bölümün, yani yeni ismiyle... 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) -^ 

Bundan evvelki teamül; bölümlerin müzakeresi, 
bölümlerin oya konması şeklinde olmuştur. Ge
çen celsede bu teamül yaratılmıştır, görüşme 
de bu şekildedir. Lütfen bu şekilde konulma
sını istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Bize intikal eden ve daha ev

vel Meclisimizce alınan karar; bölüm bölüm 
müzakere ve madde madde oylama şeklinde
dir. Hal böyle olunca bir maddenin metinden 
çıkarılması da o madde ile ilgili takrir dola-
yısiyle vücut bulur. Bu şekilde muamele ya
pacağız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, Riyaset böyle bir teamül yaratmış
tır. Geçen celsede verdiğimiz buna benzer öner
ge kabul edilmişti. 4 ncü, 5 nci bölümler top-
yekûn oylanmış çıkarılmıştır. Yüce Heyetin, 
bir celse evvelki teamülünü şimdi bırakması ba
his mevzuu olamaz. 

BAŞKAN — 4 ncü ve 5 nci bölümler metin
den çıkarılmamış, Meclisin verdiği nazarı dik
kate alma kararından sonra komisyon bu kı
sımları istemiştir. Bundan evvel cereyan et
miş olan oylama şekli bu celsede bizi bağbyan 
bir şekil değildir. Çünkü Meclisin daha evvel 
aldığı sarih karar, bölüm bölüm müzakeresi 
ve madde madde oylanması şeklindedir. Şimdi 
26 ncı madde bakımından bu takrirlerdeki müş
terek talebi oyunuza sunuyorum. Bu takrirler
de 26 ncı maddenin metinden tayyedilmesi is
tenilmektedir. Komisyon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
26 nci maddenin metinden çıkarılması talebini 
oyunuza sunuyorum. Kabul eder;!er... Etmi-
venler... Kabul edilmemiştir. 

26 ncı madde hakkmda komisyonun bir ta
dil teklifi var mı?. Yalnız madde numarası 
değişecek efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bu bölümle ilgili bütün 
tadil önergelerini sunduk. Bu madde ile ilgili 
bir teklifimiz yoktur efendim. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon, bu bölüm başlığının da 5 nci 
bölüm olarak düzeltilmesi ile ilgili bir önerge 
vermiştir. Önergeyi okutup, oylarınıza aız 
edeceğim. 
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Yüksek Başkanlığa' 

«Altıncı bölüm» ibaresinin «Beşinci bölüm» 
olarak* değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grupıı Başkam C.H.P. Grupu Bask. V. 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grnpu Başkan V. 
Konya Hatay 

trfari Baran Sekip înal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyo- | 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

Grup içy önetmeliği 
MADDE 27. — Bir partinin grup içyönet-

meliği, grupun ilk kuruluşunda partinin merkez 
karar organı tarafından yapdır. Içyönetmelik, 
daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grupu-tarafından değiştirilebilir. 

İçyönetmelikte, partinin yasama mecislerin-
deki gruplarınm aynı partinin organları ola
rak ahenk ve iş birliği içinde çalışmasını sağ
layıcı tedbirler hükme bağlanır. 

Bir partinin grup içyönetmeliğinin parti 
tüzük veya programına aykırı olduğu merkez 
karar organınca ileri sürülür ve bu iddia grup
ça dikkate aimmazsa genel kongre, delege tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu ile parti tü
züğü veya programına aykırı 'hükümleri iptal' 
eder. 

BAŞKAN — 27 nci maddenin metinden tay-
ymı istiyen önergeleri evvelâ oyunuza sunaca
ğım. Komisyon bu önergelere katılmadığını 
daha evvel ifade etmişti. Önergeleri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup genel kurulu 
MADDE 28. — Bir siyasi partinin bir yasa

ma meclisindeki grupunun genel kurulu, o mec
listeki üyelerinden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulunu 
teşkil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekille- j 
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ri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının 
toplantılarına katılamazlar. 

BAŞKAN — 28 nci maddenin metinden tay-
yını istiyen önergelere de komisyon daha evvel 
katılmadığını ifade etti. 

Önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

28 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup yönetim organı 
MADDE 29. — Bir siyasi partinin Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisi grupları yöne
tim organları, parti tüzüğünde veya grup iç-
yönetmeliğinde gösterilen sayıda üyeden kuru
ludur. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yönetim organı, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi grupları yönetim organları üyelerin
den kurulur; partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısındaki grup faaliyet
lerinde yetkili yönetim organı da bu organdır. 
Grupların yönetim organlarının görev ve yet
kileri parti tüzüğünde veya grup içy önetmeli
ğinde belirtilir. 

BAŞKAN — 29 ncu maddenin metinden 
tayymı istiyen önergelerden ayrı, 29 nen mad
de ile 30 ncu maddenin birleştirilerek tek mad
de olarak tedvinini istiyen partilerarası önerge 
vardır. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu ve 30 ncu maddelerin birleştirilmek 

suret :yle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Grup yönetim ve disiplin organları. 
MADDE 21. — 1. Gruplarn yönetim or

ganlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, parti 
tüzüğüne uygun olarak grup içyönetm eni iğinde 
belirtilir. 

2. Grupların disiplin organlarının hangi 
hallerde merkez disiplin organları ile bir arada 
çalışacakları, parti tüzüğünde belirtilir.» 

A.P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bask. V. 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Konya Hatay 

irfan Baran Sekip inal 
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BAŞKAN — Evvelâ 29 ncu maddenin me

tinden tayymı istiyen önergeyi oyunuza sunu
yorum. Komisyon bu önergeye katılmıyor 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

29 ncu maddenin 30 ncu madde ile birleş
tirilmesiyle yeni bir madde ve yeni bir metin 
halinde kabul edilmesini istiyen ve okunmuş 
olan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 30 ncu madde metinden çıkarıl
mış durumdadır. 

Grup başkanı 
MADDE 31. — Parti genel başkanı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, partinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu genel ku
rulu, üye tamsayısının satl çoğunluğunun oyu 
ile bir başkan seçer. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
pu başkanı, aynı zamanda, üyesi bulunduğu ya
sama meclisi grupunun da başkanıdır; üyesi ol
madığı yasama meclisindeki parti grupü ise. 
başkanvekilini veya vekillerini seçmekle yeti
nir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili, maddenin 
metinden tayymı istiyen önergelerden ayrı, par
ti temsilcilerinin imzaladığı önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Grup Başkanı. 
Madde 22. — Partinin genel başkanı, Türki

ye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupunun ve üyesi bulun
duğu yasama meclisindeki grupunun da başka
nıdır. 

Partinin genel başkanı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi değilse, grup başkanlıkları ko
nusu, parti tüzüğüne uygun olarak grup içyö-
netmeliği ile düzenlenir.»' 

A.P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bask. V. 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Konya Hatay 

İrfan Baran Sekip înal 
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BAŞKAN — Sayın Sözcü; madde numarası 

ile ilgili hususları 'bilâhara taıshilh etmek imkânı 
olacaktır, madde 22 diye konmuş. > 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — E vat Sayın Başkanım, 
daha evvel bir madde girmişti. Bilâhara tanzim 
ve tashih ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi, evvelâ 31 nci maddenin 
metinden tayyını istiyen önergeleri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmemiştir. 

Biraz evvel okutmuş olduğumuz ve grup 
temsilcilerinin imzasını taşıyan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kâfbul edilmiştir. 

31 nci maddeyi 'bu şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Diğer grup organları 
MADDE 32. — Parti tüzüğiü veya grup iç-

yönetmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar 
ve merciler kurulmasını da öngörebilir. 

BAŞKAN — 32 nci maddenin metinden tay-
vını istiyen önergeler vardır. Bu önergeleri oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

32 nci maddeyi oyunuza (sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerde 'gizli oy 
MADDE 33. — Grup genel kurullarında ya

pılacak seçimler gizli oyla olur. 

BAŞKAN — 33 ncü maddenin metinden tay-
vını istiyen önergeleri oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

33 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Grup ve Hükümet münasebeti 
MADDE 34. — Parti tüzüğünde veya grup 

içyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
bakana güven veya güvensizlik oyu verilmesi ko
nusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi 
Grupu Genel Kurulundan gayrı bir parti organı
na bırakan hüküm, bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyele
rinin parti gruplarında ve diğer parti organ-
'arında seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak grup 
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temsilcilerinin verdikleri bir önerge vardır. Bu 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
34 noü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

«örüp ve Hükümet ilişkileri 
MADDE 25. — Parti tüzüğünde veya grup 

içyönetmelığinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
Bakanlar Kurulu üyesine Millet Meclisinde veya 
grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi ko
nusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi 
Grupu Genel Kurulundan gayrı bir parti organı 
veya merciine bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyele
rinin parti gruplarında ve diğer parti organla
rında seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir.» 

A.P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bask. V. 
îzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Konya Hatay 

îrfan Baran Sekip tnal 

BAŞKAN — Evvelâ 34~ncü maddenin metin
den tayyım istiyen önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Parti temsilcileri tarafından imzalanmış olan 
ve şimdi okuttuğumuz önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu değişiklikle 34 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gruplara tanınan haklar 
MADDE 35. — Yasama meclisleri içtüzükle

rinde siyasi parti gruplarına tanınan hakların ve 
yetkilerin bir kısmının veya tamamının grup 
kurma yetkisine saıhîbolmıyan siyasi parti men
suplarına ve bağımsızlara tanınması mümkün 
değildir. Bu hüküm, siyasi parti grupu mensu
bu olmıyanlarm, bulundukları Meclisin - boş 
üyelikler hariç - üye tamsayısı içindeki yüzde 
oranlarına göre ve o Meclisteki siyasi parti grup
larının kendi yüzde oranlarına uygun olarak 
sahilboldukları öncelik haklarına dokunmaksızm, 
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başkanlık divanlarında, komisyonlarda ve seçi
len heyetlerde Anayasa, kanun ve içtüzüğe gö
re yer almalarını önlemez. 

BAŞKAN — 3'5 nci madde ile ilgili olarak 
partilerarası heyetin verdiği bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
35 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 

A.P. Grupu Başkam C.H.P. Grupu Başkan V. 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adına M.P. Grupu Başkan V. 
Konya Yozgat 

irfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 

Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Zaten di
ğer arkadaşlarımızın önergeleri de bu maddenin 
metinden çıkarılmasını istihdaf etmektedir. Bü
tün önergeler ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Bu maddenin metinden çıkarılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde me
tinden çıkarılmıştır. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 
MADDE 36. — Grup kurma hakkına sahı-

bolmıyan sivasi partilerin yasama meclislerinde 
narti disiplinini nasıl sa&lıvacakları, partinin 
merkez karar organınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin eski 36 nci, yeni 26 nci 

maddeden sonra 27 nci madde olarak metne ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gruplarla diğer parti organları arasında 
iş birliği 

MADDE 27. — Siyasi parti gruplarının mer
kez karar ve yönetim organları ile ahenk içinde 
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çalışmalarını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğün
de hükme bağlanır.» 

V. C.H.P. Grupu Bask. 
Maraş 

Kemalî Bayazıt 

Y.'T.P. Grupu Başkan V. 
Hatay 

Sekip inal 

A.P. Grupu Başkanı 
tamir 

Ali Naili Erdem 

CVK.M.P. Grupu adma 
Konya 

irfan Baran 
BAŞKAN — Bu önerge hakkında... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Evvelâ 36 ncı .maddeyi 
oya koymak icabedecektir. Bu 37 nci madde olu
yor. 

BAŞKAN — 36 ncı maddenin de metinden 
çıkarılmasını istiyen ve dört arkadaşımıza aidolan 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Et m iyeni er... Kabul edil memiştir. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci madde tayyedildiğine göre. bu madde 
numarasının 35 olarak... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) —• Dana başka olacak Reis 
Bey. Zannediyorum 21 filân diye gelmesi lâzım. 
Bunları sonra düzeltiriz. 

BAŞKAN — Peki, bırakalım efendim. Şim
di, Grup temsilcilerinin teklif ettikleri yeni 
metni tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin eski 36 ncı maddeden 

sonra 27 nci madde olarak metne eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«•Gruplarla diğer siyasi parti organları 
arasında iş birliği 

MADDE 27. — Siyasi parti gruplarının 
merkez karar ve yönetim organları ilte ahenk için
de çalışmalarını sağlayıcı tedbirler, parti tüzü
ğünde hükme bağlanır.» 

A.P. Grupu Başkanı 
tzımir 

Ali Naili Erdem 

C.K.M.P. Grupu adına 
Konya 

irfan Baran 

C.H.P. Grupu Bask. V. 
Maraş 

Kemalî Bayazıt 

Y.'T.P. Grupu Başkan V 
Hatay 

Sekip tnal 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor. Yeni beşinci bölüme en son madde alarak 
teklif edilen bu metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi eski yedinci bölümün müzakersine geçi
yoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Sayın Başkanım, ondan 
önce yeni bir bölüm olarak parti grup başkanla
rının imzaladıkları bâzı önergeler vardır. Bun
ların daha önce okunup müzakeresini istirham 
edeceğiz. • 

BAŞKAN —*"Yani altıncı bölüm alarak mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Altıncı bölüm olarak evet. 
Gönderdim efendim. 

iBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yeni 
5 nci bölümden sonra, komisyon metninde bulun
mayan yeni bir altıncı bölüm, partiler arası he
yet tarafından teklif edilmektedir. Bu yeni altın
cı bölüme üç madde dâhil edilmiştir. Bu üç mad
denin metinlerini okuttuktan sonra bu bölüm 
hakkında söz istiyen arkadaşlara sırasiyle söz 
vereceğilm. 

Bu bölüme 
tuvorum. 

ait veni metinleri sırasiyle oku-

Yüksek Başkanlığa 
Yeni 27 nci maddeden sonra metne «Altıncı 

Bölüm» ibaresinin «Mahallî idareler MeciTMerin-
de Gruplar» başlığı ile birlikte eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A.P. Grupu Başkanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 

C.K.M.P. Grupu adına 
Konya 

irfan Baran 

C.H.P. Grupu Bask. V. 
Maraş 

Kemalî Bayazıt 

Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Hatay 

Sekip inal 

Yüksek Başkanlığa 
Metne 28 nci madde olarak aşağıdaki madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Partinin il genel meclisi grupu, 
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MADDE 28 — Partili il genel meclisi üyele- [ 

rinin kuracakları gruplar ve bunların ıkurullan, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tes-
fbit edilir.» 
A.P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bask. V. 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu adma Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Konya Hatay 

İrfan Baran Sekip ,lnal 

Yüksek Başkanlığa 
Metne 29 ncu madde olarak aşağıdaki madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Partinin Belediye Meclisi Grupu. 

MADDE 29 — Partili belediye meclisi üyele
rinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca te's-
bit edilir. I 

Partili belediye başkanı bu grupun tabiî üye
sidir. Ancak, partili belediye başkanı bu grupun 
kararlariyle bağlı olmaz.» 
A.P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bask. V. 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

O K.M.P. Grupu adma Y.T.P. Grupu Başkan V. 
Konya Hatay 

İrfan Baran Sekip İnal 
BAŞKAN — Bu önergelerle ilgili olarak 

söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Buyurun 
Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; bu teklif münasebetiyle bir noktayı 
Yüksek nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Bu
nun için söz aldım, o da şudur: Biliyorsunuz ki, 
nispî seçim usulü ile seçildikten sonra Mec
liste bütün komisyonlar her partinin işgal 
etmiş bulunduğu sandalye adedi oranına göre 
tesbit edilir, tertiplenir. Halbuki bunu mahal
lî idarelerdeki Seçim Kanununda zikretmedi
ğimiz için bugün muhtelif belediyelerde, muh
telif partiler ekseriyeti almıştır. Gereken en
cümenleri ekseriyette bulunan partiler hangi
si olursa olsun kendilerinden seçiyorlar ve oran 
nazarı dikkate alınmıyor. Sayın Kırca'dan ko- I 
ıuışmama biraz dikkat etmesini rica edeceğim. 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Kulağım hem sizde hem | 
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orada, hiç merak buyurmayın. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Şimdi, oran 
nazarı itibara alınmadan ekseriyette bulunan 
parti, kendisinden bütün encümenleri teşkil 
ediyor ve bu şekilde de nispî temsil sistemi
nin işleme tarzı oraya gelince rank diye kalmış 
oluyor. Şimdi, eğer hakikaten bu memlekette 
nispî temsil usuliyle bir arada çalışmaya alışa-
caksak, el birliğiyle çalışmaya alışacaksak o za
man belediye meclislerinde de, genel meclisler
de de ekseriyette bulunan partilerin istedik
leri gibi kurmaları değil; belki işgal ettikleri, 
partilerin işgal ettikleri sandalye oranına göre 
encümenlerin tertibedilmesi iktiza eder. Bu 
madde münasebetiyle şimdi komisyondan, bu
raya gerekli ilâveyi yaparak bu şekilde muh
telif partilerin işgal ettikleri sandalye oranı
na göre encümenlerin kurulabileceğine dair bir 
hüküm getirmelerini rica ederim. Hürmetlerim
le. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, ilk defa 
ona söz veriyorum. Sizi de kaydedeyim efendim. 
Başka söz istiyen var mil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Ruhi Soyer bendenizin şahsi görüşüne 
mutabık olan bir görüş ifade ettiler. Ancak, 
hemen beyan etmek icabeder ki, Sayın Ruhi So
yer'in teklifi istikâmetinde bir metni komisyo
nun teklif etmesine imkân olmadığı gibi, böyle 
bir metnin bu tasarıya ithali için aslında bu 
husus haklı ise dahi verilebilecek tekliflere de 
Komisyonunuz maalesef iltifat edemiyecefctir. 
Bunun sebebi şudur : Bu ıkoınu, belediye organ
larının teşkilâtlanmasını ilgilendirir. Siyasi 
Partiler Kanunu tasarısında mevzuubahis olan 
husus ise partilerin kendi iç bünyelerine mü-
taallik hususların tanzimidir. Bura*da dikkat 
buyurulursa parti grup başkanvekilllerinin ver
dikleri önergeler, belediye ve il genel meclisle-
rindeiki üyeler ve belediye Ibaşkanlariyle, parti
lerinin münasebetlerini tanzim eden ve bu mü
nasebetleri, bu heyetler içersinde, bu Meclisler 
içersinde kurulacak gruplarda tecessüm ettir
meye medar olacak önergelerdir. Siyasi Parti
ler Kanununun dışında ayrıca, hattâ Belediye 
Seçimleri Kanununda değil, falkat Belediye Ka-
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nununda yer alması gereken 'bir hususu Parti
ler Kanununda, kanun tedvini, tekniği bakımın
dan" derpiş etmeğe maalesef imkân yoktur. Bu 
itibarla bu hususu belirtmek için huzurunuza 
çıkmıış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Saym Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Komisyon 
Başkanı tatmin etti, mesele 'tavazzuh etmiştir. 

BAŞKAN — Bu metinler hakkında başka 
söz istiyen arkadaşımız'? Yok. Şu halde sırayla 
bunları oylarınıza sunacağım. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Bu hu
sus hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Bu maddeler hak
kında. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu fasla ilâvesini istediğimiz bir 
husus vardır. Lütfeder, kalbıü ederseniz bir 
takrirle onu getirmek istiyoruz. O da, belediye 
reislerinin protokoldeki yerinin tesbitidir. Ma
dam ki parti liderlerinin protokoldeki yerleri
ni tesıbit ettik, bu kanun içinde, partili beledi
ye reislerinin de protokolde yerinin tesbitinde 
zaruret vardır. Bütün partili belediye reisi erine 

5-C aydaııberi, bir senedeneberi daha doğrusu 
kendilerine protokolde ,hiç yer veriJiememekte
dir. Beldenin reisine protokolde yer verilme
miş olması çeşitli yönlerden tepkiler yapmak
tadır. Şu veya bu partiden seçilmiş olan beledi
ye reisine, iktidar mensupları zaman zaman 
başka bir görüşle bakmaktadırlar ki bunu orta
dan kaldıracak davranışlara da burada yer ve
recek olursak: isabetli bir hareket yapmış olu
ruz. Bunu bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım; Partiler Kanunu tasarısı vesilesiyle çok 
Saym Sadettin Bilgiç ile Komisyon Sözcüsü 
olarak ilk defa, ama küçük telâkki ettiğim bir 
noktada mutabık olamamak durumundayım. As
lında fikirleriyle tamamiyle mutabıkım. Yalnız, 
nasıl Ruhi Soyer'in ileri sürdükleri teklif, ka
nun tedvini, tekniği bakımından Siyasi Parti
ler Kanununda yer alamıyacak bir teklif ise, 
benini nâçiz kanaatime göre, belediye başkanla
rının ve yalnız Sayın Bilgiç'in ifade buynrduk-
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I hırı gibi, partili belediye başkanlarının değil, 

bağımsız belediye başkanlarının dahi bugün 
I kendilerine tatbik edilmesi gereken ve hakika

ten gereken, ki Saym Bilgiç'in bu noktada hak-
I ki vardır, teşrifat kaidelerinin dışında tutulma

larını önleyici hükümlerin Siyasi Partiler Ka-
I nurıuna 'değil fakat Belediyeler Kanununa 
I konması iktiza eder. Hattâ eğer il genel mecli

si üyelerine kendi vazifeleri icabı yapılması 
gererken teşrifat muameleleri yapılmıyorsa bu 
hususun i röze l İdareler Kanununda tasrih edil
mesinde fayda vardır. Esas itibariyle kendile-

I riyle tamamen mutabıkım. Fakat bu konu Par
tiler Kanuniyle ilgili bir konu değildir. Şimdi 
denilebilir k i ; muhalefet partisi, anamuhalefet 
partisi lideriyle ilgili bâzı hususları kabul ettik. 
Anamuhalefet partisi lideriyle ilgili olarak ka-

I bul etliğimiz hususlar ayrıca muayyen bir vas
fı haiz olan bir partiye tanınmış olan bâz'i hak 
ve imtiyazların tanzimine mütaalliktir. Burada 

I Saym Bilgiç'in ileri sürdüğü ve belediye baş-
I kanlarını ilgilendiren teşrifat kaideleri ise mu-
I ayyen bir vasfı haiz olan belediye başkanları 

için değil, fakat hangi partiye mensubolurlar-
I sa olsunlar ve üstelik bağımsız dahi olsunlar, 

bütün belediye başkanlarına uygulanması gc-
I reken kaidelerdir. Hemen şunu ifade edeyim ki, 
I Saym Bilgiç'i aynıca tatmin için, eğer bugün 

illerde ve ilçelerde valiler ve kaymakamlar, bc-
I lediyo başkanlarına teşrifat bakımından gereken 
I muameleyi yapmıyorlar ise veya böyle muame-
I lelcr vaktiyle olmuşsa eski bir Hariciye memu-
I ru olarak, protokolün bildiğim kadarını, aklım-

da kaldığı kadarını arz edeyim; Devleti temsil 
eden. Hükümeti temsil eden valilerden sonra o 

I beldenin prolokolünde hemen o beldenin bele-
I diye başkanı gelmek iktiza eder. İlçelerde de 

Devleti ve Hükümeti temsil eden kaymakamdan 
I sonra o ilçenin belediya başkanının protokolde 

yer alması iktiza öder. Hattâ o ilçe ve o il çev
resinde başka belediye başkanları varsa, mer-

I kez ilçenin belediye başkanından gayrı onların 
da büyüklük sırasına göre, belediyenin büyük
lük sırasına göve hemen merkez ilçedeki belde
nin belediye başkanından sonra protokolde yer 

I almaları iktiza eder. Bu benim bilebildiğim ka
dar", bizim Örnek aldığımız Fransız protokol 
kaidelerinde de böyledir. Ama benim nâçiz ka
naatlin şudur ki - kendilerine tamamen hak 

1 vermekle ve bu hususları zabta geçirtmekle be-
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raber - bu konu bir belediye başkanının muay
yen bir partiye nıensuboluşundan doğan neti
celerle ilgili değildir. Fakat bütün belediye 
başkanlarının, partili veya bağımsız, protokol 
durumlarım ilgilendiren bir 'husustur. Sayın ve 
çak sevdiğim, daha doğrusu açıik ifade edeyim, 
çok sevmesini öğrendiğim Sayın Bilgiç'le bu 
noktada mutabık olamamaktan dolayı çok 
üzüntü içindeyim. Kendisinden ve Yüce Heye
tinizden özür dilerim. 

BAŞKAN — Teklif edilen yemi Ibölüm bak
landa başka söz isteyen? 

Sayın Oğuz, siz önergenizle ilgili olarak mı 
söz istiyorsunuz? Sizin önergeniz kitaptaki 
7 nei bölüm hakkındadır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bu mevzu üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun öyle ise. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) -— Muhterem ar
kadaşlarını, belediye reislerinin protokolde yer
lerini alıp almaması babında kanuna bir madde
nin konması hususunu bir kısım arkadaşımız 
teklif ettiler. Cemiyet hayatımızdaki her davra
nışı ve her hareketi bir hukukî kaideye bağla
mak, bir hukukî mesele telâkki etmek hiçbir za
man doğru değildir. Belediye reislerinin içtimai 
nizamda temsil kabiliyetleri mevcuttur. Valile
rin, kaymakamların Devleti temsil etme salâhi
yetleri olduğu gibi, belediye reislerinin de o böl
geleri temsil etme salâhiyetleri ve evsafları mev
cuttur. Bu cihetle, belediye reislerinin protokol
de yerini almalarını temin babında Siyasi parti
ler kanununa bir hüküm konmasına ve bu isti
kamette bir prensip getirilmesine imkân ve ihti
mal yoktur. Kanaatim odur ki, Belediyeler Ka
nununda da böyle bir hüküm vaz'etmeye imkân 
yok. Memleketimizde Cumhuriyetin kurulduğu 
günden beri bugüne kadar yerleşen teamül, an
ane, belediye reislerinin, kaymakamlar, valiler
den sonra resmî bayramlarda protokolde yerle
rini almalarıdır. Memlekette teessüs eden bu te
amülü, bu örfü yıkmaya matuf veyahut da bu
nu resmî bir statüye koymaya matuf bir hüküm 
getirmek doğru değildir, örf ve âdetler, teamül
ler zaman itibariyle memlekette bir hukuk kai
desi yerine kaim olurlar. Nitekim bugün İngi
lizlerin örf, âdet, teamülleri hukuk kaidelerin-
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den ibarettir. Bundan ilham almak suretiyle bu 
kaideyi koymak zarureti mevcut değildir. Görü
şüm bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeni 
6 ncı" bölüm teklif eden önergeler daha evvel 
okunmuştu.. Bu önergelerin ilki olan, bir 6 ncı 
(bölüm ve bölümün altına bir ibare'teklif eden 
Önergeyi tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni 27 nei maddeden sonra metne, «Altın

cı bölüm» ibaresinin, «Mahallî idareler meclis
lerinde gruplar» başlığı ile birlikte eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu Başkanı O. H. P. Grupu Bşk. vekili 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 
C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Bşk. vekili 

Konya Hatay 
irfan Bran Sekip İnal 

BAŞKAN — 6 ncı bölüm ve altına da ma
hallî idareler meclislerindeki gruplar, ibaresi ko
nacak. Böyle bir başlık teklif edilmektedir. Bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölüme konması istenen maddelerden bi
risini tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Metne 28 nei madde olarak aşağıdaki madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Partinin il genel meclisi grupu. 

Madde 28. — Partili il genel meclisi üyele
rinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tes-
bit edilir. 
A. P. Grupu Başkanı C. H.. P. Grupu Bşk. vekili 

izmir " Maraş 
Ali Naili Erdem Kemalî Bayaızıt 

C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Bşk. vökili 
Konya Hatay 

irfan Bran Sekip inal 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu önergeyi 6 ncı bölümün bir maddesi 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer, bir madde teklif eden önergeyi tekrar 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Metne 29 nen madde olarak aşağıdaki mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Partinin belediye meclisi grapu. 

Madde 29. — Partili belediye meclisi üyele
rinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tes-
bit edilir. 

Partili belediye başkanı bu grupun tabiî üye
sidir. Ancak, partili belediye başkanı bu grupun 
kararlariyle bağlı olmaz.» 
A. P. Grupu Başkanı C. H. P. Grupu Bşk. vekili 

izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 
C.K.M.P. Grupu adına Y.T.P. Grupu Bşk. vekili 

Konya Hatay 
İrfan'Bran Sekip inal 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu önergeyi yeni bir madde olarak 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle 6 nci bölüm de iki madde olarak 
kabul edilmiş durumdadır. 

Kitaptaki 7 nci bölüm yine 7 nci bölüm ola
rak kalıyor., 

Şimdi 7 nci bölümün müzakeresine geçiyo
rum. 7 nci bölüm hakkında söz istiyen?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başka
nım, söz alanları lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
adayların tesbitine mütaallik olan 7 nci bölümün 
maddeleri hakkında verilmiş pekçok önergeler 
vardır. Bu önergelerin her biri gerek meselelerin 
esas hükümleri bakımından, gerek teferruatın 
tanzimi bakımından Komisyona ışık tutacak 
son derecede ehemmiyetli ve faydalı yeni tek
lifler getirmektedir; Bu arada bermutat parti-
lerarası bâzı önergeler de mevcuttur. Bu hüküm
lerin tanziminde kabul edilecek esaslar değiştiği 
takdirde, bu esasların tatbikinde uygulanmasına 
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mütaallik teknik hükümlerde de geniş değişik
lik yapılması icabedecektir. Bu itibarla Komis
yon olarak 7 nci bölümde yer alan 37 den 61 e 
kadar olan maddelerin ve bu maddelerle ilgili 
önergelerin Komisyona iadesini rica ederim. 

Arkadaşlar; bu ricam kabul edildiği takdir
de, arkadaşlarımdan bu maddeler hakkında ay
rıca önerge vermek istiyenlerin de bu önergele
rini Komisyona lütfetmelerini istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu bö
lümle ilgili olarak söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okutuyorum. Emin Pa'ksüt, Aziz Zey-
tinoğlu, Nihat Diler, llhami Ertem, Talât Oğuz, 
Ahmet Üstün, Tahsin Demiray, Reşit Ülker, 
Kenan Esenıgin, İhsan Kabadayı, Sadettin Bil
giç, İhsan Ataöv, Suphi Baykam, Oğuz Oran, 
Ruhi Soyer, Ferda Güley, Nazmi özoğul, Ha
san Fehmi Boztepe, Alp Doğan Şen, Ahmet 
Bilgin, Yusuf Ulusoy, Kemal Sa.rıibrahimoğlu, 
Nurettin Bulak, Sahabettin Orhon, Mustafa 
Kaptan, Muslihittin Gürer, Sabri Keskin, 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ben vazgeçi
yorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — 70 nci mad
deye kadar söz alanlar bir liste halinde tesbit 
edilmişti. Bu listeye sonradan ilâve yapılın ış
tır. 

BAŞKAN — Şimdi listenin münakaşasını 
yapmıyoruz. Sırası geldiğinde itirazınızı dinle
riz. Sizin isminiz kayıtlı burada. 

Şimdi bu bölümle ilgili olarak verilmiş 
önergelerden bir tanesi Komisyon sözcüsü arka
daşımıza aittir. Bir diğeri de Sayın Aziz Zey-
tinoğlu arkadaşımıza aittir. 

Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız, bu bölümün 
madde madde müzakere edilerek oylanmasını 
istiyen bir önerge vermiştir. Daha evvelce de 
bu bölüm içindeki maddeler hakkında veril
miş müteaddit önergeler vardır. 

Şimdi bu önergelerden evvelâ Komisyon söz
cüsü tarafından verilmiş olan ve bu bölümdeki 
bütün maddelerin ve bu maddelerle ilgili öner
gelerin Komisyona iadesini istiyen önergeyi oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa I 

Verilen önergeler muvacehesinde yeniden 
incelenmek üzere 7 nci bölümdeki 37 ilâ 61 nci 
maddelerin önergelerle birlikte komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü I 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Aley
hinde. 

BAŞKAN r— Aleyhinde Sayın Zeytinoğlu. 

AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; bundan evvelki bölümlerde 
biz evet bölüm bölüm müzakereyi kabul ettik 
ama, bundan evvelki bölümler kısa ve nihayet I 
bir hususu içine alan bölümlerdir. Fakat bu bö
lüm, bilhassa 7 nci bölüm çok mühim olmakla 
beraber, maddeleri de uzun ve her madde çok 
değişik hususları göstermektedir. Onun için bu I 
bölümün toptan görüşülmesi bence, sayın sözcü
nün dediği gibi, kendisine her hangi bir fikir 
vermekten uzak kalır, kanaatindeyim. Eğer sözcü 
hakikaten Meclisin görüşlerini öğrenmek istiyor
sa evvelâ esasen bu maddelerin görüşülmesi ve I 
üyelerin fikirlerinin tebellür etmesi lâzımdır. I 
Ondan sonra ancak sayın sözcü maddeleri ve I 
takrirleri geri istiyebilir. Ama, henüz daha gö- I 
rüşmeye geçmeden maddeleri istemek doğru 
olmaz kanaatindeyim. Onun için benim ricam, 
evvelâ bilhassa en mühim olan bu bölümün ve I 
uzun maddeler ihtiva eden bu bölümün madde I 
madde müzakeresi ve müzakerelerden sonra 
eğer Komisyon isterse takrirlerle birlikte geri 
verilmesidir. Çünkü müzakereler sırasında tak- I 
rirler verilecektir. Müzakereler olmadan nasıl 
takrir verilir? Binaenaleyh, o zaman Komisyona I 
bu maddelerin takrirlerle birlikte iadesi muva- I 
fık olur kanaatindeyim. Onun için maddelerin I 
evvelâ müzakeresi için bir teklif vermiş bulun- I 
maktayım. Kabulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem, lehin- I 
de. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Siyasi Partiler Kanununun en I 
mühim bölümlerinden birisinin 7 nci bölüm ol- I 
duğunda şüphe yoktur. Kanunun 1 nci maddesi I 
siyasi partilileri tarif eder. Bu tarif bunların | 
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I Büyük Millet Meclisinde ve Büyük Millet Mec

lisine iştirakte ehemmiyetini orta yere koymak
tadır. Bu bakımdan 7 nci bölüm, yani Parlâ
mentoya girecek üyelerin adaylıklarının tesbiti 
bölümü muhakkak ki, Siyahi Partiler Kanunu
nun en önemli bir bölümüdür. Bu kanun tasarısı 
verildiği zaman da yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, tasarının ve komisyonun da kabul ettiği 

I görüş, bir önseçim, partiye kayıtlı bütün üye-
I lerin iştirak edecekleri bir önseçimi kabul etme-
I si idi. Bu, umumi efkâr üzerinde büyük yankı-
I 1ar yaptı. Bunun üzerine parti temsilcileri top

landı, parti temsilcileri hazırladıkları protoko
lün 33 ncü maddesinde bu önseçimden vazgeç
miş durumdalar ve aday tesbitini daha çok par
ti tüzüklerine bırakmafctalar. Binaenaleyh eli
mizdeki raporla partiler arası hazırlanan pro
tokol arasında mefhum bakımından, esas bakı
mından biribirinden büyük farklar olmaktadır. 

I Bu zaman zarfında Komisyon sözcüsünün de be-
I lirttiği gibi pek çok da önergeler gelmiştir. Bu

gün münakaşasını yapacağımız bölümde bir ta
rafta Hükümet tasarısı ve Komisyon raporu 

I öbür tarafta partiler arası anlaşma var. Bu iki 
husustan biri kabul edildiği takdirde maddeler-

I den 37 nciden 61 e kadar giden maddeler ara-
I sında çok büyük değişiklikler olacaktır. Binae

naleyh zamandan tasarruf edebilmek bakımın
dan Komisyon sözcüsünün teklifi yerindedir. Bu 
yedinci bölümü Komisyona iade edelim. Yedinci 
bölüm üzerinde gerek partiler arası anlaşma 

I dikkate alınarak, gerek verilmiş Önergeler na-
I zara alınarak üzerinde durulup ne tarzda bir 
I yeni durum hâsıl olacak ise, 61 e kadar varan 

teknik maddeleri ona göre ayarlamak, o tarziyle 
I Yüksek Heyetinize sunmak, ondan sonra parti

ler arası anlaşma ile ahenkli bir metin üzerinde 
I münakaşa yapmak netice almaya ve çok kıymet-
I li olan zamanı israf etmemeye sebebolacaktır. 
I Bu bakımdan önergelerle birlikte yedinci bölü-
I mün Komisyona iade edilmesi çok faydalı ola-
I çaktır. Bir yandan zamandan tasarruf ettire-
I cek, ölbür taraftan Yüksek Heyete derli toplu 
I bir 7 nci bölüm sunulması imkânı hâsıl olacak

tır. Bu bakımdan bu önergenin kabul edilme-
I sinin muvafık olacağı kanaatindeyim. Hürmet-
I lerimle. 

BAŞKAN — Siz ne hakkında söz istiyorsıı-
| nuz efendim? 

— 519 — 



M. Meclisi B : 98 
KÂZIM AKAR (Çankırı) — Aleyhte efen

dim. 

BAŞKAN — Aleyhte daha evvel Sayın Nihat 
Diler söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 7 nci bölüm, 
Partiler Kanununun bel kemiğini teşkil eden mü
him maddeleri ihtiva etmektedir. Fazla olarak 
Komisyon Partiler Kanununun getirmiş olduğu 
önseçim müessesesi gibi bir müesseseyi partiler 
arası protokolle ortadan kaldırmış bulunmakta
dır. 

Esasen partilerin bugün içinde bulunduğu 
keşmekeşin sebeplerini araştırıldığı zaman, par

tilerin bünyesinde tezgâh kurmuş, parti esnafı' 
olan kimselerin partileri şu veya bu kötü istika
mete sürüklemeleri görülür. İşte partileri bu 
durumdan kurtaran bir Önseçim müessesesi ev
velce kabul edilmiş olduğu halde maalesef bu 
lüzumlu müessese partiler arası protokolle orta
dan kaldırılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan 
bu bölümün hassaten madde madde görüşülmesi 
iktiza etmektedir, bir. 

İkincisi, bugüne kadar Büyük Mecliste ya
pılmış olan müzakerelerin teamülü şudur : Her-
hanki bir maddenin Komisyonca geri alınabil
mesi için onun üzerinde hakikaten müzakerelere 
devam edip müzakerelerde Meclisin, Yüce Mec
lisin muayyen bir fikir üzerinde mutabakatı 
bahis mevzuudur. Meclis enine boyuna mevzuu 
münakaşa etmiş ve aydınlanmıştır. Onun neti
cesinde Komisyon o ilgili maddeleri tekrar ge
ri alır ve yeniden kaleme alır ve Meclisin huzu
runa getirir. Şimdi böyle bir müzakere olma
mıştır. Böyle bir müzakere olmadığına göre 
topyekûn bir bölümün bütün maddeleri birden 
müzakere mevzuu yapıldığına göre, bu Mecli
sin doğrudan doğruya bu kanunu lâalettayin 
şekilde çıkarmasının azim ve niyetinin hâkim 
olmasının bir ifadesidir. Anayasanın ruhuna ve 
tüzük hükümlerine de aykırıdır. Bu bakımdan 
önergenin reddini istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
çok sevgili Nihat Diler arkadaşımız, Konıis-
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yonun nerede ise adım atışını bile Anayasaya 
ve içtüzüğe aykırı bulacaklardı. Fakat ben
deniz naçizane şu kanaatteyim ki, Sayın İl-
hami Ertem gibi, aslında komisyonlar pek 
çok maddeden ve birbiriyle yakından ilgili mad
delerden müteşekkil bölümler bahis konusu 
olduğu zaman ve bu bölümlerde ister Yüksek He
yetiniz veya komisyon şu temeli veya bu temeli 
kabul etsin, ama teknik bakımdan dahi yeni, 
ışık tutan önergeler varsa ve komisyon zaten 
bu önergeleri kabul etmişse, ve üstelik partiler 
arası anlaşmada işin temelini değiştiren bâzı 
esaslar varsa bunlara göre meseleyi yeniden in
celeyip, teknik hükümleriyle birlikte birbiriyle 
bağdaşır bir tarzda yeniden tanzim etme ihti
yacını daima duyaJbilir. 

Sayın Zeytinoğlu'nun endişelerini anlıyo
rum. Ancak bu hususta Yüce Meclisin yapabi
leceği tercihler zaten vardır. Komisyonun ge
tirdiği ilk metin vardır, bir de yine 537 ye ek 
adlî vesikada dağıtılan partiler arası anlaşma 
vardır. Bu iki metin arasında tercih yapmak 
iktiza ettiği zaman, itimat buyurmanızı istir
ham ederek arz edeceğim ki, komisyonunuz bü
tün bu mülâhazalara esasen vâkıf bulunmakta
dır. Bu itibarla Sayın Ertem'in de çok güzel 
bir -şekilde belirttikleri gibi, bu maddeleri hep 
birarada, önergelerle birlikte komisyona iade 
ederseniz, çok geniş ölçüde vakit kazanmış olu
ruz. Bendeniz Sayın Zeytinoğlu'nun ve diğer 
arkadaşlarımızın komisyona gelerek orada fi
kirlerini müdafaa etmelerinin çok daha müsmir 
neticeler vereceğine ve kanunun buradan biran 
evvel çıkması bakımından da çok daha fazla 
faydalı olacağına inanıyorum. Bu itibarla tıpkı 
Sayın Ertem'in belirttiği gibi, önergemizin ka
bulünü istirhma ediyorum. 

AZIZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Komis
yondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di biz Kırca arkadaşımıza, verilmiş olan takri
rin lehinde konuşmak üzere söz verdik. Sual 
bir kanun metninin müzakeresi dolayısiyle 
vâki olabilir. Bundan dolayı yeni bir usul itti
haz etmemek için, sualler için yeni bir şey yapa-
mıyacağım. 

AZIZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Belki 
takririmi geri alacağım da, onun için. 
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BAŞKAN — O halde ifade edin, geri aldım 

deyin. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Son 
yaptıkları tadilleri bastırıp bize dağıtacaklar
da geri alıyorum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Geyet tabiî, gayet ta
biî.. Bastırıp değıtacağız. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu vermiş 
oldukları takriri geri almışlardır. 

Şimdi komisyon bu 7 nci bölüm ile ilgili ola
rak verilmiş önergeleri ve 7 nci bölümdeki bü
tün maddeleri geri isterler, önergenin lehin
de ve aleyhinde iki arkadaş konuşmuşlardır. 
Geçici Komisyon Sözcüsünün önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 7 nci bölümün bütün mad
deleri verilmiş olan önergelerle birlikte komis
yona verilmiştir. 

Sayın Ertem'in önergesi de bu bölümdeki 
maddelere taallûk etmektedir 

Şimdi, sekizinci Bölüme geliyoruz. Sekizin
ci bölüm disiplin işlerine, disiplin cezalarına 
taallûk etmektedir. Sekizinci bölümle ilgili ola
rak söz istiyen arkadaşların isimlerini sırasiy-
le okuyorum: 

Aziz Zeytinoğlu, Nihat Diler, Talât Oğuz, 
Reşit Ülker, Ruhi Soyer, Ferda Güley, Naz-
mi özoğul, Kâzım Arar, Alp Doğan Şen, Ah
met Bilgin, Yusuf Ulusoy, Nurettin Bulak, Sa
habettin Orhon, Mustafa Kaptan, Muslihittin 
Gürer, Sabri Keskin. 

Şimdi, söz sırası Sayın Zeytinoğlu'nun. Bu
yurunuz efendim. 

AZlZ ZEYTİNOĞLU Eskişehir) — Vakit 
kalırsa en son konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —Sarfınazar ediyorsunuz şimdi. 
En sonraya yazıyoruz. 

Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; partileri Kanunu, 
diğer maddelerinde de ifade ettiğim üzere, âde
ta partilerin mevcuriyetinden şüphe etmiş gibi 
maddeler ortaya koymaktadır. Partilerin vücu
dundan şüphe ettiği gibi partilerin vücuduna 
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bağlı olan organlarını kendisine düşen vazi
feleri yapmasından da şüphe etmektedir. Yine 
partilerin organlarının bir ahenk içinde bir ga
yeye müteveccih çalışmasından da şüphe etmiş 
bulunmaktadırlar, işte bu suretle partilerin iç 
bünyesi ile ilgili meseleleri kanunun zoru ile 
partilere empoze edip, partileri bir ahenk içinde 
yaşatmak ve çalıştırmaya sevketmek gibi bir 
düşüncenin inçindedir. Böylece zorla bir de
mokrasinin hâkim olmasını istemektedir, ve 
bu suretle demokrasi değil bir zorokrasi 
fikrinin hâkim olduğunu göstermektedir. (Gü
lüşmeler) bu 8 nci bölümde aynı şekilde parti
nin içtüzüğünün hâkim olması lâzımgelen, 
partinin tamamen iç bünyesi ile ilgili olan bir 
mevzu üzerinde kanunun vesayetini hâkim kıl
makta ve zorla demokrasiyi hâkim kılacak şe
kilde hükümler serd etmektedir. Bu, Anayasa
nın tamamen ruhuna ve maksadına aykırıdır, 
kazüistik metotla hareket etmiştir. Eğer bir par
ti kendi bünyesi içinde disiplini temin ede
cek seviyede değilse o partinin hiçbir şekilde 
memleketin kaderi üzerinde mühim sorumlu
luk mevkileri işgal etmesine cevaz verilmemesi 
icabeder. Bu bakımdan bu bölümdeki madde
lerin de Anayasanın ruhuna ve maksadına ay
kırı olması dolayısiyle, tayyedilmesini teklif 
ediyorum. Kabulünüzü arz ve istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?.. Yoklar. Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; disiplin organları ile ilgili hükümle
ri ihtiva eden sekizinci bölümü görüşmekte
yiz. Evvelce de arz ve izah etmiştim, partilerin 
disiplin işleri en önemli ve parti hayatına can 
veren ve gerektiğinde parti hayatına son ve
ren fiillerdir. Her ne kadar çok Muhterem Coş
kun Kırca arkadaşım, yani sözcümüz ingilte
re'de, demokrasinin beşiği olan ingiltere'de 
partilerin ayrıca bir disiplin organları mevcu-
dolmayıp idare kurullarının disiplin organı. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bir misal olarak söyle
dim. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın lütfen 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —- Evet, disiplin 
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organı olmadığını ifade etmiş iseler de bu ki- I 
sim hakkında beyanda bulunuyorum, olup ol
madığı hususunda. Fakat Türkiye'de siyasi 
hayatımıza zapturapt vermek bakımından disip
lin organlarına ait umumi hükümlerin - bilhas
sa bu kelimeler üzerinde duruyorum - umu
mi hükümlerin burada, partiler Kanununda 
yer alması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ve o 
kadar kaaniim ki, buma, bir partiler kanunu dü
şünüldüğü zaman hatıra gelebilecek partiler Ka
nunu içinde nizamlanması hatıra gelebilecek 
belli/başlı işlerin önünde bunlar gelir. Şimdi 
bununla şunu demek istiyorum. Evvelce müna
kaşa olduğu için daha ilerideki disiplin organ
larının kuruluşu bakımından münakaşası oldu
ğu için ifade ediyorum, zıt görüşe karşı. Buna 
karşı denir ki, bütün bunların teferruatını bu 
kanuna koyalım mı? Bendeniz Meclisimizin umu
mi kanaatinin bir parçası olarak partiler Ka
nununun her türlü teferruata girmiş olmasını 
zaten tasvibetmiyorum. Eğer partiler Kanunu 
bu kadar uzamışsa- bizim partiler kanununa 
girmemesi lâzımgelen şeylerle de meşgul olma
mızdan ileri geldiği kanaati bendenizde ve çok I 
kıymetli arkadaşlarımda hâkim. 

Şimdi şunu demek istiyorum, bununla, di
siplin organlarını ilgilendiren kalın çizgile
rin, bağlayıcı hükümlerin âmmeyi ilgilendiren 
ve parti hayatına zarar verelbiieceik hususların 
burada yer alması lâzımgelir. Bunlardan bir 
tanesi, mütemadiyen söylediğim veçhile bu 
organlara, ki ceza yetksinden 63 ncü madde 
bahsediyor; sayın sözcümüz de evvelce diğer I 
maddeler üzerinde konuşurken bunun yerinin 
burası olduğunu söylediler, bendeniz de kendi
leriyle beraberim, hakikten yeri burası olu
yor, o sebeple burada arz ediyorum. Bendeniz 
şu esasın konulmasını istiyorum; bir defa de
mokratik olması lâzımdır bir partinin, Anaya-
mn 57 nci maddesine göre. iç düzeni itibariyle 
demokratik... Demokratik olunca bir parti, bir I 
partinin içerisinde haksızlıktan, yolsuzluktan, 
yanlış tüzük tatbikatından dolayı başvurulacak I 
bir merci olmalıdır. Bu, insan haklarının tabiî 
kaidesidir. Yani her vatandaşın başvuracağı I 
bir merciin bulunması hakkıdır, diye bir pren
sip vardır, hukukta, insan hakları olarak da 
tnsan Hakları Beyannamesinde yer almıştır. 
Şimdi bu, umumi hayatımızda yani, parti haya- I 
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tının dışındaki hayatımızda, umumi günlük ha
yatımızda böyledir. Haksizlığa uğradığı kana
atinde olan her vatandaşın başvuracağı bir yer 
olur. Bu olmadı mı, bir memlekette umumi ha
yatı haksızlığa' karşı müracaat edilecek yer ol
madı mı, o memlekete demokratik memleket de
mezler. Nitekim demokrasiden, umumi hayat
taki demokrasiden uzaklaşmak istiyenler bu 
başvurma mereilerini kaldırmak suretiyle dikta
törlüğe doğru gitmişlerdir. 39 ncu maddenin 
(B) fıkrasına göre bu kararlar aleyhine, istim
lâk kararları aleyhine hiçbir mercie başvurula
maz. işte bilmem hangi kanundaki madde ki 
Anayasa Mahkemesi ve Yüce Meclisiniz 4 sene
dir aleyhine başvurulamaz, hiçbir yola başvuru
lamaz şeklinde olan belki yüze yakın maddeyi 
mevzuatımızdan temizlemeye uğraşmıştır, de
mokratik hayatı getirmek için. Şimdi bu, umu
mi hayatımızda. Parti içindeki hayata gelince; 
artık Anayasaya kabul ettik ki siyasi partiler 
demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır, ister mu
halefette olsunlar, ister iktidarda olsunlar. Ana
yasayla- tescil ettik ki memleketin mukadderatı 
siyasi iktidar, siyasi iktidarın karşısı olan ve 
onu murakabe eden siyasi iktidarın parçası mu
halefet, bu siyasi partiler yolu ile teşekkül edi
yor. Hele nispî temsilden sonra, bu sistemi tat
bikten sonra bu bir kat daha katmerleşti. Ar
tık bir vatandaşın bağımsız olarak kolay kolay 
Meclise girmesi mümkün değildir. Bağımsız
ların partiler dışında, birtakım bağımsız kişile
rin yurdun dört bir tarafından seçilip Meclise 
gelmesi ve siyasi iktidarı ellerine almaları müm
kün değildir. Bağımsızların mümkün değil, kü
çük partilerin, dahi, muayyen bir güce sahibol-
mıyan küçük partilerin dahi bunu yapması 
mümkün değildir. 

öyle ise bugün siyasi partiler, Anayasamı
zın kabul «ettiği bu esas içerisinde bütün mille
tin mukadderatına müessir organlardır. Yani 
her hangi 'bir dernek değildir. Her. hangi bir 
dernek olmadığı içindir ki ,her hangi bir der
nek vasfında olmadığı içindir ki, bir tarafta 
Cemiyetler Kanunu vardır, bir tarafta Sen
dikalar Kanunu vardır, bir tarafta da Siyasi 
Partiler Kanunu vardır. Hepsinin kaynağı bir
leşik, müşterek. Anayasamızdaki dernek kurmak 
hakkından çıkan üç kol. Dernekler sendikalar 
ve siyasi partiler. Yeni Anayasamız siyasi par-
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tileri değerinden de daha önemli görmüş ve 
belki de dünyada ilk defa olarak, gerçi siyasi 
partilere ait bâzı memleketlerde hükümler varsa 
da, böyle derli toplu, bizimki mahiyetinde bir 
kanun metni, Arjantin hariç hiçbir yerde mev
cut değildir. Şimdi kıymetli vakitlerinizi ala
rak açıkladım, bu kadar, Devletin ve milletin 
mukadderatına bu kadar yakın olan organların 
içinden bir üyenin atılması basit değildir. Ne
den basit değildir? Çünkü o atılan üye belki 
de Türkiye'nin mukadderatını ilgilendiren bir 
noktada açık söylediği için atılmış olabilir. Ve 
o üye atıldığı için, ona benzer üyeler atılabil-
diği için memleket bir felâkete sürüklenebilir. 
Yani memleketin mukadderatiyle, parti için
den üye atmanın, üye cezalandırmanın çok ya
kın bir bağı vardır. Şimdi bu bağ tesbit edil
dikten sonra bizim parti içi, parti dışı hayatta 
herkesin hak aramak için başvuracağı bir merci 
bulması hakkına karşılık, parti içinde de her 
partinin başvuracağı bir haksızlık, bir tüzük 
tatbiki dol ay isiyle başvuracağı bir merci kabul 
etmek zarureti vardır, eğer siyasi partilerin iç 
hayatını demokratik yapmak istiyorsak. Partiler 
bundan büyük zararlar görür. Bu ihtilâflar 
bazan cezadan çıkar, ihtilâflar bazan bir kong
renin usule uygun yapılıp, yapılmadığından 
çıkar, bu ihtilâflar bazan aday yoklamalarının 
usule uygun olup olmadığından çıkar. Şimdi 
bakınız ne kadar farklar vardır arada. Bir şahsa 
haksızlık yapılmış olması, o şahsın o partinin 
içindeki "önemine göre yer değiştirebilir, önem 
kazanabilir. Bir partinin içinde kongrenin usul
süz olması, daha sonra o partinin başına geçen
lerin yetkisiz ve gasbol maları neticesine kadar 
ulaşır. Eğer bunu bütün Türkiye çapında ya
parlarsa, haksız olarak siyasi itkidarı ve hele 
merkez kontenjanı ve saireyi de merkezin eline 
verdiğiniz takdirde ki, Partiler Kanununda 
buna ait hükümler var, yüzde beşten aşağı ol
mamak* üz>ere yüzde 15 e kadar, bir de bunları 
eklediğiniz zaman diktatörlük kendiliğinden te
şekkül. eder. öyle ise bu disiplin organları ile bir 
memlekette diktatörlüğün teşekkül etmesi ara
sında büyük bir bağlantı, münasebet vardır. 
Şimdi böyle olunca, bunlar için bâzı anahat-
ları gerek; teferruatı tüzüklerde tesbit edilsin. 
Bendeniz şu anahatları söylüyorum, evvelce 
de söyledim, tekrar söyliyeceğim, imkân olursa 
bir defa daha söyliyeceğim, burada ettiğimiz 
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yemine uygun olarak. Nihayet Meclis zabıtları 
tarih sayfaları halindedir, söylediğimiz sözler 
buraya geçedektir. tatbiki veya âdemitatbiki ha
linde bundan doğan neticeleri bizler veya gele
cek kuşaklar ibret âyinesinden seyredeceğiz. 

Bunlardan bir tanesi, demin arz ettim, her 
parti içi her haksızlığa karşı müracaat edecek 
bir merci bulması lâzımdır. Herkes için olma
lıdır bu. Yani haksızlık yapan herkesin aley
hine müraeaat edilecek bir merci bulunabilme-
lidir. Halbuki bugünkü parti tüzükleri bir kı
sım kimselerin fiillerinden dolayı takibat yapıl
masını mümkün kılar, diğer br kısım vazifelile
rin, böyle bir fiilleri halinde onlara bir ceza 
tatbik imkânını vermez. Bu, adalet midir? Yani 
bir kısım, aynı fiilî işliyen bir kısım insanlar 
suçlu, bir kısım insanlar suçsuz sayılsın.. Bu, 
adalet kaideliriyle kabili telif değildir. Nitekim 
bugün parti tüzüklerime göre, meselâ bir il çev
resinde il haysiyet divanı vardır. Ekseriya bu 
haysiyet dâvamı yani il disiplin organı, o il ida
re kurulu ile birlikte aynı kongrede seçilir. Ve 
il idare kurulu, seçime girerken ibir taraftan bir 
il idare kurulu listesi tanzim ader, kendi ta
raftarlarından haklıdır bu, gayet tabiî gruplar 
olacaktır. Bunlar hiziptir, kötüdür iddiasında 
değiliz. Demokraside bir taraf olacak, öbür ta
raf da olacak; bunlar ben daha iyi yapacağımı 
iddiasındadır. İl idare kurulu listesinin yanın
da bir de il haysiyet divanı listesi vardır. Ka
zanırsa grupu, çoğu zaman ili 'kazanan grup 
haysiyet divanını da kazanır. Ve çoğu zaman 
haysiyet divanı o il idarecilerinin yaptığı liste 
ile kazanmış olduğu için onlara medyunu şük
randır. Ve birçok partilerin tüzüklerine göre 
de bir kimsenin İbir parti suçundan dolayı il 
haysiyet divanına sevk edilmesi il- idare ku
ruluna mevdudur. İl idare kurulunu bir 
grup kazanmıştır. İdare kuruluna iki şikâ
yet gelir, Bir tanesi karşı gruptan bir 'kim
senin yaptığı fiildir, onu tutar haysiyet di
vanına sevk eder. Bir tanesi o gruptan de
ğil de 'kendi grupurıdandır, o geldiği zaman 'alır, 
bizini adamımız der, onunlkini saklar. İşte o an
da, o mmtakada, o ilde haksızlık, nefret, parti
ye inançsızlık başlar. Bu aynı şekildedir. Parti
nin merkez karar organlarında bulunanlar bir
takım. fiiller işlerler. Bunlar için şikâyet edile
cek bir merci yoktur. Ama onun dışında olan 
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bir şahıs, aynı fiili işler, belki da'ha hafif bir 
fiil işler; merkez karar organı toplanır, isterse 
onu sevk eder. 10 kişi alır, 10 kişi suçlu diye 
huzuruna gelir, siyasi mülâhazalarla, hatır, gö
mü, şu bu mülâhazalarla bu 10 kişiden iki ki
şisini partiden ihraciçin sevk eder, sekiz kişi
sini muhafaza eder. Arkadaşlar, bu, partiyi -de 
yıkar, demokrasiyi de yıkar. Neden yıkar? çün
kü parti idarecileri kendilerinde böyle bir tıl-
ısımm, tek taraflı işliyen bir tılsımın olduğunu 
fark ettikleri andan itibaren hiçbir şeyden kork
mazlar. Ne tüzük dinlerler, ne nizam dinlerler, 
bizim dediğimiz dedik, astığımız astık, kestiği
miz kestik derler. Bunu önliyecek sistem ise, 
Anayasanın 57 nci maddesinde yer alan, parti
lerin çalışmaları, iç düzenleri, faaliyetlerinin de
mokratik prensiplere uygun olması lâzımıdır kai
desine göre, her fiil işliyen için bir müracaat 
mercii olmalıdır, Genel 'başkan hakkında da ol
malıdır. Nasıl ki, Cumhurbaşkanı hakkında 
vatana hıyanet hakkında takibat yapılıyorsa, 
bir partinin genel başkanı hakkında da takibat 
yapılmalıdır. Şimdi, genel başkan hakkında ta
kibatta palt diye herhangi bir üye takibat yap
malı mıdır? Bu noktada muhterem Sözcü çıkar 
da; «fendim, genel başkanlar hakkında böyle 
önüne gelen bir takibat yapsın mı derlerse ben 
de kendileri ile beraberim. Cumhurbaşkanını 
misal verdim. Nasıl Cumhurbaşkanı hakkında 
önüne gelen her vatandaş takibat yapamazsa, 
nasıl bir bakan hakkında önüne gelen herhan
gi bir vatandaş şu mânada cezai takibat yapa
mazsa, burada da bunlar hakkında takibatın 
nasıl bir prosedürden geçeceği tesbit edilebilir. 
Yani herkes tarafından böyle bîr müracaat ya
pılacağından dolayı bu fikir reddedilemez. Bu-
nu önleyecek tedbirleri almak lâzımıdır. Ama bir 
müracaat imkânı olmalıdır. Bu tedbirler ne ol
malıdır? Bu tedbirler; bu müracaatın bitaraf 
bir kurula yapılması, bu müracaatın bâzı ön-
şartlannın tosbit edilmesi şeklinde olabilir. 
O tahditlerden sonra bir teklifle takibat yapı
lır, yapılabilmelidir. Eğer demokrasi hayatının 
içinde isek bu yapılabilmelidir. Bir nokta bu. 

Bir de; mutlaka bu şikâyet sebepsiz olmaz, 
ihtilâf şeklinde olur. Bir yerde, bir ilde, bir il
çede tüzük ihtilâfları çıkar. Bu tüzük ihtilâf
larında umumiyetle hizipler vardır, il idare ku
rulunda da hizip lolabilir, merkezde de hizip 
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olabilir; benim adamım, senin adamın., işte bu
nu da başka birtakım usullere tabi olarak seçil
miş garantili haysiyet divanlarına vermemiz 
lâzımdır. Yani haysiyet divanı dediğimiz, disip
lin organı dediğimiz müessese hakemlik vazi
fesini de yapabilmelidir. Bendeniz prensilbola-
rak bu iki noktayı tesbit ediyorum. Şimdi bu
nun için, bunların anahattmın buraya geçme
sini istiyorum. Teferruat yine partilerin tüzük
lerinde belirtilir, demek istiyorum. Böyle bir 
teferruatın partilerde bir genel başkan hakkın
da nasıl şikâyet edileceği, nasıl şey edileceği 
ve sairenin hiçbirinin burada yer almasında ka
tiyen ısrarkâr değilim. Yalnız bunun yanında 
bu kadar kendilerine yetki vereceğimiz bu di
siplin organlarının birtakım vasıflarını da tes
bit etmek mecburiyetindeyiz. Bu vasıflardan 
ibir tanesi, seçimlerinin ayrı olması yani en aşa
ğı iki, en çok dört sene diyorum, Alman tasa-
rısmdan ilham alarak. Yani il idare kurulları 
veya daha yükardaki kurultayla birlikte seçil
mesin, yani aynı hizibin adamları vaziyetinden 
çıksın. O merkez iki sene için seçilmiş haysiyet 
divanı, dört sene için seçilmiş olunsa iki defa 
kurultay yapılacaktır; yeni insanlar gelecektir, 
artık onlar o insanların adamı olmak vasfını 
kaybedeceklerdir. Yani seçildikleri insanlarla, 
gruplarla irtibatlarını kaybedeceklerdir. Bu da 
ika>nunlaşmıyan Alman tasarısında tesbit edilen 
metinde vardır. Bunun yanında yönetim kurulla-
rmde görev almamaları kaidesi vardır. Bu zaten 
bugün tüzüklerimizde vardır. Fakat buraya 
geçirilmesi faydalıdır. Partiye bir hizmet bağı 
ile bağlı olmaları bağımsız olabilmeleri için. 
öyle bir vaziyet olabilir ki, haysiyet divanı üye
sine parti ibir iç hizmet verebilir, yüksek bir 
para verebilir ve bu paranın neticesinde de o 
sözden çıkmıyabilir, bunun da konulmasına ih
tiyaç vardır. Partiden de gelir sağlıyamamalan 
lâzımdır. Ayrıca Türkiye'ye göre, - 'bendeniz 
ilâve ediyorum - İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
idare Meclislerinde de vazife almamaları lâzım
dır. Parti ya iktidardadır, ya muhalefettedir. 
idare meclislerinde güzel, yağlı bir vazife hay
siyet divanı üyelerini müşkül durumlara, viran 
olası hanede evlâdı âyâl var, felsefesinin içine 
yuvarlar. Sonra organ üyelerinden bunun dışın
da 40 yaşım aşmış, 35 yaşını aşmış gibi yahut 
muayyen hizmetlerde bulunmuş, en az, partici o 
şu kadar sene hizmet etmiş, beş senedir partili; 
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çünkü partiden adam a tacak /par t i hakkında 
karar verecek; dün girmiş bugün haysiyet di
vanı üyesi... Bu da uygun değildir. Bu gibi va
sıfların da maddeye geçmesini bendeniz arzu et
miyorum. Yalnız, organ üyelerince bâzı nite
likler aranabilir. Bunlar tüzüklerde tesbit edilir 
diye geçirilmesinin lüzumlu olduğuna kaaniim. 
Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bunu rica ede
ceğim. 

Bir de 68 nci maddede disiplin cezalarına 
itiraz vardır. Bunu sevinçle karşılamak lâzım. 
Bu, yeni bir hükümdür. 68 nci madde ile. ken
disine disiplin cezası verilenlere, kesin olarak 
verilenlere bir ay zarfında mahkemeye müra
caat hakkı getirilmiştir. Hakikaten övülecek 
bir hükümdür arkadaşlar. Bugünkü Cemiyet
ler Kanunu sistemi içinde vaziyet şöyle olmakta 
idi; farz edelim, Edirne il kongresinde bir fiil 
oldu, il disiplin kurulu bir ceza verecek. Bu 
ceza istendiği kadar uzatılabilir, geciktirilebilir, 
katiyen hiçbir yerde bir hüküm yoktur. Yani 
disiplin cezalarında bir zaman aşımı v. s. olması 
lâzımdır, yok. Çünkü siyasidir bu. Siyasi olun
ca demoklesin kılcı gibi elde bulunmalıdır. 
Üç sene sonra da, beş sene sonra da, «senin 
vaktiyle şu suçun var, evrak bizim elimizde» di
yebilmelidir. Bundan dolayı zannediyorum 
mubaterem sözcü bu tatbikatta, ki, bendeniz tat
bikattan biliyorum bunu, bir hüküm vaz'eder
ler, teklif ederler bir sene, iki sene, ne ise var
dır, çünkü. Ondan sonra bu karar kensinleşir. 
Nereden kesinleşir? Üst kuruldan? Üst kurul 
isterse kesinleştirir bunu, isterse kesinlcştir-
mez. tsterse 10 gün zarfında toplanır haysiyet 
divanı, isterse bir sene sonra toplanır. Zaten 
oradan buraya, hurdan oraya geçinceye kadar 
üç. sene olur. Nihayet kurultaydan da geçmesi 
lâzım denir, son, nihai merci, Cemiyetler Ka
nununa göre. Ya geçirirsiniz, ya geçiremezsi
niz.. Ondan sonra mahkemeye. Zaten Türki
ye'de, Türk vatandaşlarının ekseriyeti, böyle 
üç, dört sene bir meseleye tahammül edecek mü
cadele kabiliyetinde olsalar hiçbir haksızlık ol
maz. Ama, böyle bir sene, altı ay, sekiz ay, iki 
sene, üç sene, dört sene sonra mahkemeden hak 
çıkaracak. Zaten bu hakkın kıymeti kalmaz, 
dört sene sonra. Adamı oradan atmışlar, dört 
sene sonra mahkemeden hak çıkacak. 

Şimdi, bu 68 nci madde hakikaten yeni bir 
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hükümdür. Fevkalâde doğrudur. Hemen en 
yakın, kararı kesinleşen organın en yakınındaki 
asliye mahkemesine müracaat edilir. Yalnız 
burada iki hususu .öğrenmek isterim. Kıymetli 
sözcümüz bize izahat verirlerse memnun olu
ruz. Alman kararların kanuna veyahut parti 
tüzüğüne veyahut yönetmeliğe şekil ve usul ba
kımından aykırı bulunduğu iddiasiyle itiraz 
olunabilir. Yani bütün itirazlar şekil ve usul 
bakımından oluyor. Yani bunun mefhumu mu
halifi, esas bakımından olmuyor. Bu noktada 
kıymetli sözcü açıklamada bulunurlarsa mem
nun oluruz. 

Katılamadığım bir noktayı ifade etmek iste
rim. Asliye hukuk mahkemesinden verilen ka
rar kesindir. Bendenizce bunun hiçbir müsta
celiyeti yoktur. Yani kesin olmasında bir zaru
ret yoktur. Bilhassa kaza ve il çapında, Türki
ye'de dağınık bir ülke olduğumuz için hâkimler, 
savcılar, o ilin erkânı birbirlerini tanırlar, bi
raz da tesir altında kalabilirler, yapısı bakımın
dan. (Çık, çık sesleri) Şimdi efendim, çık di
yen arkadaşlarımız buraya gelir, çık derler. Biz 
kendimize göre anlatıyoruz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Mahkemeler te
sir altında kalabilir mi? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kalır. Mah
kemeler de tesir altında kalır. Kalmaması için, 
adli teminat müesseseleri için asırlardan beri 
insanlar çırpınıp, kalmaması istenilir, fakat ka
lınır. 

Şimdi, bendeniz derim ki, buradaki hüküm 
memleket realiteleri bakımından, hatır, gönül, 
şu bu ve saire şeylerin olabileceğini de kabul 
etmek lâzımdır. Temyiz mahkemesine gitmelidir. 
Çünkü, zaten atılan adam, aşağıdaki 69 ncu mad
dede kararın kesinleşmesi, itiraz ve saire beklen
meden parti içindeki görevlerinden uzaklaştırılır. 
Adam uzaklaıtırılmış görevinden. Olsa olsa o adam 
şikâyet eder; benim işimi Temyiz Mahkemesine 
gönderiniz, ben biran evci şu asliye mahke
mesinden karar alacaktım iş bitecekti diye ken
disine muamele yapılan şikâyet edebilir. Onlar 
namııma da bendeniz konuştuğuma göre, bura
da temyize müracaat imkânmnm bırakılması, bu 
güzel eserin bu güzel maddenin demokrasiye 
büyük hizmet edecek maddenin tam ve tekâmül 
etmiş bir şekli olacağı kanaatindeyim. Saygıla
rımla. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

O : 1 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Saat onyediye yedi dakika 
var. Saat onyedide sözlü sorulara geçeceğimiz 
için, bu yedi dakika içinde bir konuşma yapıla-
mıyacağmdan saat onyediye gelmeden evvel 
sözlü sorulara geçiyoruz. 

Şimdi sıradaki birinci sözlü soru. 

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?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı olmadığından gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamalara iştirak 
etmemiş olan arkadaşlarımız lütfen iştirak etsin
ler. Oylarını kullanmıyan arkadaşımız var mi l . 
(Var sesleri) lütfen acele ediniz efendim. 

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 vazife ile Avru
pa'ya gittikleri için sözlü soruları gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu
lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım, ağaçları yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/818) 

BAŞKAN — Saym Giritlioğlu?.. Buradalar. 
Saym İçişleri Bakanı?.. Yok. Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

BAŞKAN — Saym Adal, buradalar. Saym 
Dışişleri Bakanı yok. Gelecek soru günününe 
kalmıştır. 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasımn imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer buradalar. 
Saym Ruhi Soyer'in sözlü sorusuna Başbakan 
adma cevap vermeye'hazır Vekil var mı efen
dim?.. Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

6. — 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 — Saym Giritlioğlu buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı yok. Gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN —• Saym Adnan Şenyurt burada
lar. Saym Millî Savunma Bakanı yok. Gele
cek soru gününe kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer?.. Buradalar. 
Saym İmir ve İskân Bakanı?.. Yok. Gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

9. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan?... Bura
dalar. Başbakan adma Sayın Nadir Yavuzkan 
arkadaşımızın sözlü sorularına cevap verecek bir 
Vekil var mı?.. Yok. Gelecek soru gününe kalmış
tır. 
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10. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'ın, 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) 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan arkada
şımızın Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu. Tarım ve Ticaret Bakanları?.. Yoklar. Ge
lecek soru gününe kalmıştır. 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
ka-n'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair tmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan arkada
şımızın bir diğer sözlü sorusu. îmar ve İskan 
Bakanı?... Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

12. —- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarıyım tamamlandığına dair tmar 
ve tskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

BAŞKAN — Sayın Soyer?.. Buradalar. Sa
yın tmar ve İskân Bakanı bulunmadığı için ge
lecek soru gününe kalmıştır. 

13. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

BAŞKAN •— Sayın Başbakandan sorulmuş
tur. Sayın Çulha buradalar. Başbakan adına 
cevap vermeye hazır bir Vekil var mı?.. Yok. 
Gelecek soru gününe kalmıştır. 

14. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Sahabettin Orhon?.. Yok. 
İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 
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15. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair sorusu 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun sözlü cevabı (6/866) 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
burada. Sayın Giritlioğlu?.. Buradalar. ' Sözlü 
soruyu okutuyorum. 

26 . 5 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı tarafından sözlü olarak cevplandırılma-
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

1. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinin yetiştirdi
ği tütünler üstün kaliteli tütünler midir? Se
nede 5 - 6 ton civarında bir istihsal yapıldığı
na göre: Şayet tütünler üstün kaliteli kabul 
ediliyorsa, bu istihsali artırıcı tedbirler düşü
nülmüş müdür? 

2. Şemdinli ilçesinin kış münasebetiyle uzun 
müddet etrafla irtibatı kesildiğine göre: Yıl 
içinde yetiştirilen tütünlerin aynı yıl içerisinde 
müstahsilin elinden alınması ve gerekirse Tekel 
İdaresinin yaptıracağı bir binada depo ettiril
mesi ve binnetice müstahsilin eline bir an evvel 
para geçmesinin çareleri düşünülmekte midir? 
Bakanlığın bu hususta ne gibi tedbirleri vardır? 

BAŞKAN — Sözlü soru okunmuştur, buyu
run Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
TO'PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Edirne Milletvekili Sayın 
Giritlioğlu'nun sualine arzı cevabediyorum. 

Muhterem arkadaşımın sözlü sorularında be
lirttikleri gibi, Şemdinli tütünleri tek başına içi-
lebilen, iyi vasıflı, tip tütünlerdendir. Ancak bu
ranın coğrafi şartları itibariyle dağınık bir1 şekil
de köylerde yetiştirilen bu tütünlerin kıymetlen
dirilmesi mümkün olamamaktadır. 1962 yılında 
bu bölgeye gönderilen bir heyet marifetiyle bu 
tütünlerin ekilisinin artırılması, halkın teşviki 
ve mubayaanın erken yapılması için tetbirler dü
şünülmüştür. Bilhassa 70 - 80 köyde, fakat her 
3 - 4 ev dağınık olarak ekilmiş bulunan bu tütün
lerin kış mevsiminin erken başlaması ve müstah-



M. Meclisi B : 98 
sılm tütünlerini demetleme ve balya işlerini ik
mal edemeden kar yağmak suretiyle yolların ka
panması sebebiyle, sonbaharda tütünlerin muba
yaası mümkün olamamaktadır. Biz, ekici erken 
balya yaptığı takdirde sonbaharda bu tütünleri 
mubayaa etmek suretiyle, iyi vasıflı bu tütünle
rin Tekel idaresi tarafından mubayaasını düşün
mekteyiz ve ekiciye bu gibi tavsiyede bulunmak
tayız. Bu tütünler son yıllarda nihayet küçük bir 
artışla 1959 da 1 469 kilo iken 1963 te 7 648 kilo 
gibi bir rakama baliğ olmuş bulunmaktadır. Bu 
tütünlerin mubayaası için Tekel idaresi gerekli 
tesri edici tedbirleri alacaktır. Çünkü kış müd
deti içerisinde, daha Mayıs ve Haziran aylarına 
kadar yollar açılmadığından elde kalan tütünle
rin kaçağa sevk edilmesi suretiyle bu iyi vasıflı 
tütünün mubayaası mümkün olmamaktadır.. 
Muhterem arkadşalarımın da teklifinde belirttiği 
gibi, bu tütünlerin kar yağmadan evvel sonbahar
da mubayaa tedbirleri düşünülmektedir. Ayrıca, 
bu tütünler Bitlis'e nakledilmekte, Bitlis depo
muzda işlenmektedir. Sonbaharda mubayaa im
kânları olduğu takdirde burada da bir depo ya
pılması düşünülmektedir. Hakikaten Türkiye'de 
çok vasıflı olarak ve tip olarak tek basma içile-
bilen bu tütünlerin istihsalinin teşviki mubayaa
sının erken yapılması hususunda Bakanlığım ar
kadaşımın fikrindedir, malûmaten arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

Açık oy kutularında oylama muamelesi hep
sinde bitmiştir. 

FAHlR GlRlTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; çeşitli devlet hizmetle
rinde, çeşitli kademelerde liyakatini ispat et
miş bulunan Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımı
zın şimdi sözlü sorum vesilesiyle vermiş olduğu 
cevabı zevkle dinledim. Sayın Tekel Bakanı yur
dumuzun en ücra köşesindeki bir mesele
ye ciddiyetle eğildiğini sözleriyle ispat etmiş bu
lunmaktadır. Evvelemirde hakikatleri olduğu gi
bi kabul etmenin fazileti içinde konuştular, bâzı 
aksaklıkları tesbit ettiler ve alınacak kararları 
da ifade ettiler. Ben bu güzel konuşmadan son
ra kürsüye çıkmamak kararında idim. Fakat 
konuşmalarında bâzı noksanlıkları tesbit ettim. 
Görüşüme göre daha açık bir taahhüt içinde de
ğerli Bakanımız konuşmuş bulunsa idi, onun şah- • 
si bir taahhüdü ve Tekel idaresinin bu taahhüde 
uymak mecburiyeti Şemdinli ilçesini daha ziyade 
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bahtiyar etmiş olacaktı. Bunu sağlamak ama
cı ile ve bâzı konularda da dikkatini çekmek gay
reti içinde söz almış bulunuyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Hakkâri ilinin 
Şemdinli kazası, haritaya nazaran tasavvur etti
ğimiz tarzda soğuk iklim memleketi değildir. Ev
velâ bu noktayı tebarüz ettirmek isterim. Şemdin
li sıcak iklim memleketidir. Bunu kasden söylü
yorum, Hakkâri'ye ve Van'a kıyasen Ankara'da 
kararlar alınabilir. Mahaza Hakkâri merkezi so
ğuk iklimdedir, fakat Şemdinli öyle değil, mün-
hattır Şemdinli. Rakımı bir hayli düşüktür. 
nar ve incir yetişir. Şu durum karşısında Hak
kâri ilinin Şemdinli kazasmdaki tarım Şark 
bölgesine nazaran ayrı karakter taşıyan İğdır 
gibi sıcak iklim tarımının özelliklerini taşıyan 
bir tarımdır. Tütün için kış erken geldi, kuru
tulanı adı gibi bir mazeret Şemdinli'de mevzuu-
bahis değildir. Muhterem Bakandan aflarma 
sığınarak bu konuya taallûk eden cevabi ko
nuşmasını şu şekilde cevaplandırmak isterim; 
belki öyle tahmin edilir, çabuk sonbahar gel
diği için kurutulamaz, tütünler vaktinde alına
maz şeklinde tahmin edilir. Fakat orada nar ve 
incir yetiştiğine göre, sıcak iklim olduğuna gö
re kış geç gelmektedir. Kurutma ameliyesinde 
zorluk yoktur. Bu konuyu açıkladıktan sonra 
zorluğun nereden geldiğini ifade edeyim. Zor
luk, 1965 yılı içinde büyük ölçüde giderilmiş
tir, Çünkü kış programına dâhil yolların Kara
yolları tarafından kapalı olan durumlarını tet
kik ettiğimiz zaman görürüz ki, Yüksekova -
Şemdinli arasındaki yollar daima açıktır. Yük
sekova'dan itibaren Van'a olan yol senede 8-10 
gün kapalıdır, birbiri üstüne yolsuzluk daha. 
evvelki yıllara aitmiş. Binaenaleyh, bugün Te
kel idaresi dilediği tarihte gidebilir, tütünleri 
mubayaa edebilir nakledebilir. Yollar açık
tır, bu, Devletin resmî beyanı ile sabittir. Bu 
iki. 

Üçüncü konu, farzımuhal uzak mmtakala-
ra ekipler göndermek zorluk yaratıyorsa, bu 
uzak mmtakalara mubayaa için bir heyetin git
mesi külfet teşkil ediyorsa,, o takdirde tekel 
idaresi Şemdinliye münhasır olmak üzere ayrı 
bir rejim takibedebilir. Bu ayrı rejim şu olur; 
oradaki tekel memurluğu tutacağı özel bir de
poya sonbahardan tütünleri alıp depo eder. Tu
tulacak özel deponun yüksek bir masraf yükü-
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yeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Şemdinli 
ilçesinde bina kiraları son derece ucuzdur. 

Bu teferruatlı konuşmamın sebebini arz 
edeyim. Hali hazırda fakir bölge olarak kabul 
edilen Hakkâri'de ve ezcümle Şemdinli'de tü
tün ziraatine halk yanaşmamaktadır. Yanaşma-
maktadır çünkü, ekilmiş olan tütünün parasını 
bir dahaki seneye almaktadır. Tahammül edeme
mektedir halk, bu kadar beklemeye fakir halk 
tahammül edememektedir. Ve filhakika yılı içe
risinde yetişen tütünlerin alımı, o tütünlerin is
tihsalinden sonraki yılın Haziran veya Temmus 
aylarında olmaktadır. Bu şart altında Hakkâri 
ilinin Şemdinli ilçesi halkı Cumhuriyetin ilânın
dan bu yana tedricen tütün ekiminden vazgeç
miştir. O kadar - vazgeçmiştir ki, nihayet tahmin 
ediyorum, 1.958 - 1959 yılında bütün kazada iki 
bin kilogram, kadar tütün yetiştirilmiştir. Ve 
şimdi Sayın Bakandan öğreniyoruz ki, bütün ka
zada yetişen tütün yedi bin Kg. dır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bir Amerikalı 
tütün mütahassısının doktora tezi olarak hazır
ladığı bir kitap var elimde. Beni bu kitap bu me
raka sevk etti, bütün dünya tütünleri içinde en 
iyi tütün meğerse Şemdinli tütünü imiş. Yalnız 
Türkiye'de değil ama, bütün dünya tütünleri içe
risinde en iyi vasıflı tütün Şemdinli tütünü imiş. 
Bu kitabın akıbetiyle de meşgul oldum. Bu ki
tapta yazılanlar, bir doktora tezidir filhakika 
ama sıhhat derecesi nedir, tatbikatı nedir, me
rak ettim; Amerika'da ziraat işiyle iştigal eden 
kimselere bizzat tetkik ettirdim ve vaktiyle deniz 
aşırı ülkeler bizim tütünümüzü almazlarken 
- çünkü tütün rutubetten zarar görüyor ve vasfı 
bozuluyor; yalnız Trakya tütünlerinin vasfı bo-
zulmazmış, Karaduman denilen tütünlerin vas
fı bozulmazmış - Şemdinli tütününün bütün vas
imin bozulmasına rağmen Amerika yıllar boyu 
külliyetli miktarda Şemdinli tütününü hasren 
almış, bilhassa almış ve hangi yollarla almış? 
Iran, Hint yoluyla almış, hattâ Çin yoluyla al
mış. Şemdinli tütününün kıymeti bu suretle 
Amerikan iktisat âlemi tarafından dahi kabul 
edilmiş. Şimdi biz o kazada ancak yedi ton tütün 
istihsal ediyoruz. Ve biz, bırakalım ihracatı, ken
di tütünlerimizin içine bu nefis tütünü katmak
tan mahrum, bulunuyoruz. Muhterem arkadaşla
rım, Devlet arşivinden, Hazinei evraktan, İstan
bul'dan çıkarttığım bir rakamı okuyorum. Ha-
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zinei evraktan bulduğum rakama göre konuşu
yorum, resmîdir bu kayıt; tütün vergisi alınır-
mış Abdülhamit zamanında, Şemdinli'den mül
tezim tâyin edilirmiş, münhasıran tütün vergisi 
için 150 bin altın ödermiş, müstelzim. 150 bin li
ra değil, yüz elli bin altın yılda ödermiş Hazi
neye tütün dolayısiyle. Bu Hazinei evrakta ka
yıtlı. Şimdi bu konu üzerinde niçin ilgilendiği
mi zannediyorum Sayın Bakanım takdir edecek
tir. Lütfetsinler bu yöndeki samimiyetimi ka
bul etsinler. Zaten kendileri de ifade ettiler, bu
gün Şemdinli tütünü sadece ve sadece ekilir 
ama kaçakçılık için ekilir. Ehlikeyif birçok kim
seler Şemdinli tütününü betahsis ararlar ve 
içerler ve biraz da İran'a Irak'a satılır. Çünkü 
İran ve Irak arasında bir kasaba merkezi oldu
ğu için kolaylıkla bu tütün oralara gönderil
mektedir. Tekel ancak 7 bin kilo alıyor. Fakat 
herkesin ifadesi şu ki, tam yurdumuzun Irak'la 
İran'ın birleştiği noktada bulunan ve hududa 
15 - 20 kilometre mesafede olan Şemdinli kaza
sının 60 - 70 köyünde dağınık bir surette ve ol
dukça geniş çapta tütün ekilmektedir. Ama, Te
kel İdaresinin bilgisizliği, zamanında parayı 
ödememesi, zamanında tütünleri almaması dola
yısiyle kolaylıkla bu tütünler bir kaçakçılık ko
nusu haline getirilmektedir. 

Muhterem Heyetinizi bu konuda işgal ettiğim 
için özür dilerim. Sayın Bakanın verdiği iza
hattan büyük inşirah duydum. Kendilerini. 
böyle bir memleket meselesine eğilmeleri ve vu
kufla konuşmalarından dolayı bilhassa tebrik 
eder ve başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
16. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

BAŞKAN.— Sayın Giritlioğlu? Burada. Sa
yın Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

17. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyar'in 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyerf Burada. 
Sayın Devlet Bakanı bulunmadığı için sözlü so
ruları gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
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18. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/869) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada. Sa
yın Köy İşleri Bakanı? Yok. Sözlü soruları ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

19. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

BAŞKAN — Sayın Adal? Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı? Yok. Sözlü sorulan gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

20. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu-
ruzim Bankası tarafından yapımına başlanan 
otelin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duru
ma getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/872) , 

BAŞKAN — Sayın Adal? Burada, Sayın 
Turizm Bakanı? Yok. Sözlü sorulan gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

21. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş-

- lanan ve yanm kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı bulunma-
dıklanndan geleeck soru gününe kalmıştır. 

22. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yükseka va ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı bulunma
dıklarından gelecek soru gününe kalmıştır. 

23. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan, sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu-
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lunduklan hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Osma'
nın sözlü sorusunu cevaplandırmakla vazifeli 
Bakan bulunmadıklarından gelecek som günü
ne kalmıştır. 

24. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnüUmin Mahmut Kemal İnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

BAŞKAN — Sayın Akay? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek sora gününe 
kalmıştır. 

25. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'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) 

BAŞKAN — Sayıh Çulha? Buradalar. Sa
yın îçişleri Bakanı olmadıkları için gelecek so-. 
ru gününe kalmıştır. 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erjbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaîeboğaz'i ^köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dain,/Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) F ' 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı? Yoklar. Bayındırlık Baka
nı bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

(Mehmet Kazova'mn ikinci sorusu görüşül
mek üzereyken salonu terk ettiği görüldü) 

Sayın Kazova lütfen ayrılmayınız, bir soru
nuz daha var. 

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

BAŞKAN — Sayın Kazova? Yoklar. Sayın 
Kazova ikinci defa bulunmadıklan için sorula
rı düşmüştür. 
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28. — Erzurum Milletvekili Nihat Dile'r'in, 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fakrikasının etüt ve projeleri
nin yapılıp yapamadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/884) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada. 
Sayın Sanayi Bakan? Yoklar. Bakan bulunma
dığı için gelecek soru gününe kalmıştır. 

29. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol tdkibedileceğine dair, 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/885) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Burada. 
Sorularını okutuyorum. 

25 \ 6 .1964 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve 
rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Memleketimiz bugün büyük bir iktisadi 
buhran içindedir. Bu buhrandan kurtulmak 
için toprakaltı ve topraküstü servetlerimizin 
en az masrafla, en mükemmel şekilde süratli 
olarak işletmek ve istifade etmek mecburiyetin
deyiz. Bütçe müzakereleri sırasında Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorduğum 
suale verilen yazılı cevaplarda, memleketimizi 
sıkıntıdan kurtaracak vatandaşlarımızın yüzü
nü güldürecek mahiyet ve miktarda Erzurum, 
Aşkale, Hasankale, Tekman (Katranlı), Hınıs 
(Divanhüseyin) mmtakalarında zengin petrol 
kaynak ve damarları olduğu teyiden bildiril
mektedir. Sefalet ve fakirliğin, işsizliğin had 
safhaya geldiği memleketimizde bu zengin ser
vetlerin yatması esef verici bir olaydır. Bu iti
barla : 

Süratli şekilde petrollerin işletilmesi için 
Sayın Bakanlık ne gibi bir yol takip edecekler
dir? İstikşaf etüdlerinin yapılacağı bütçe mü
zakeresinde vazedildiğine göre bu hususta ge
reken teşebbüse geçilmiş midir? Etüt hazırla
mak için yerli ve yabancı ilgili kimseler mezkûr 
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yerlere gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise kim
lerdir? Gönderilmemiş ise, sebepleri nedir? 
Açıklanmasını saygılarımla arzederim. 

BAŞKAN' =— Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ ' KAYNAKLAR BA

KA MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) 
— Erzurum Milletvekili muhterem Nihat Di-
ler'in sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Memleketimiz petrol aramaları bakımından 
9 bölgeye ayrılmıştır. Bu 9 bölgeden 3 ile 4 ncü 
bölgeler halen şirketlerin aramalarına kapalıdır 
ve memleketin petrol potansiyeli olarak saklan
maktadır. Memleketimizde açık sahalarda ara
malar hızla ve müspet bir şekilde devam etmek
tedir. Bu sonuçlar diğer kapalı sahaların da kıy
metini artırmaktadır. Bu süratle inkişaf netice
si alındıktan ve açık pahaların ciddî bir şekilde 
aramaları yapıldıktan sonra bu kapalı sahaların 
açılmasının doğru olacağı düşüncesindeyiz. Bu 
arada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bu sa
halarda jeolojik, jeofizik ve hattâ istikşaf son
dajları yapmaktadır. Bu çalışmalar ise bu saha
ların kıymet derecelerini daha açık olarak bize 
gösterecektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler.1 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bağrı yanık 
Anadolu'nun içinde bulunduğu sıkıntıları, ıstı
rapları gidermek, onun yüzünü güldürmek, 
onjı bu memleketin nimetlerinden süratli bir 
şekilde istifade ettirmek hepimizin en başta ge
len vazifesidir. 4 ncü Karma Hükümet kurul
duktan sonra programında süratli şekilde mem
leketimizin nimetlerinden istifade için, bilhassa 
petrolü süratli şekilde işletip, bundan mem
lekete fayda temin etmek için bir vaitte bu
lunmuştu. Fakat Sayın Bakan, Anadolu'nun 
ba^rmdan kopmuş bir Anadolu çocuğu olarak, 
Hükümetin vadetmiş olduğu hususlar hak
kında verdiğim sözlü soruyu burada cevaplan
dırmamış bulunmaktadır. Bendenizi hayal in
kisarı ile. karşı karşıya bulundurmaktadır. Ha
tırlarsınız, Tekman ve Çat ilçelerinde bir kı
zamık hâdisesi olmuştu. Kızamık hâdisesini 
gidip tetkik edenler, ölüm hâdiselerinin kıza
mık hâdisesinden dolayı değil, kızamık ihtilâtı 
ile diğer hastalıklarla vukubulduğunu, bunun 
da sebebinin bir gıdasızlık neticesi olduğunu 
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tesbit etmiş bulunuyorlardı. İşte bu mıntaka-
larda böyle muazzam toprakaltı servetleri bu
lunur, muazzam petrol damarları bulunur, bun
lar süratli bir şekilde işletilme cihetine gidil
mez, burası kapal* bölgedir; açık bölgenin 
petrolleri lâyıkı veçhile işletildikten sonra an
cak buraya el atılır gibi bir iddia ile karşı kar
şıya kalırsam bu bir hayal inkisarından başka 
bir şey olamaz. Buradaki vatandaşlar ebediy-
yen böyle ıstırap çekeceklerdir. Bu vatandaş
ların bu ıstırabını giderici mahiyette, yanların
da büyük servetler olmasına rağmen, işletilemi-
yecek ve yüzleri de ebediyen güldürülmiyecek. 
Daha evvelki Enerji Bakanı bütçe müzakerele
ri sırasında, gerçi burası kapalı bölgedir de
mişlerdi. Böyle olmasına rağmen Devletin im
kânlarını seferber edip, süratle bu kapalı böl
gede bulunan petrollerin istikşaf etüdlerini ik
mal edip, sondajlarını yaptırmak suretiyle bu
rada bir istihsal imkânı düşündüğünü ifade et
mişlerdi. Petrol Kanunu bugün münakaşa 
mevzuudur. Evet, belki de şirketlerin sürat
li bir şekilde açık sahalarımızdaki petrolleri is
tikşaf edip, istifhale matuf şekilde işletmele
ri im'kân dahilindedir. Fakat bir yandan da 
Devletin kapalı bölge sahasında, kendi kuvvet 
ve kudretini kullanıp süratli bir şekilde bunu 
işletmesi Devletin en başta gelen vazifelerin -
dendir. Dördüncü Karma Hükümet de böyle 
bir vaitle Yüksek Meclisin huzuruna çıkmış bu
lunuyordu. Acaba Sayın Bakan bu Dördüncü 
Karma Hükümetin prensibinin hilaf ma mı ha
reket etmektedir. Arz ettiğim, gilbi Üçüncü İnö
nü Hükümetinde bulunan Sayın Hüdai Ora1 

•• kendisini minnetle yadederim - bize defaatlr 
söylemişlerdir; ben burada süratli şekilde Er
zurum'un Tekman, Hasankale, Aşkale ve Hım? 
mıntakasında bulunan petrolü işleteceğim, is
letmek için gerekli tedbirleri aldıracağım. Bu 
suretle burada ıstırap çeken Vatandaşların yü
zünü güldürmek için gerekli tedbirleri süratle 
alacağım demişlerdir. Şimdiki Sayın Bakan 
bizi bu durumda, böyle vermiş oldukları cevap
la tamamen inkisarı hayalle karşı karşıya bu
lundurmuştur. Bu bakımdan vermiş oldukları 
cevap beni tatmin etmemiştir, Yüce Meclisi 
de tatmin etmemiştir. Bu açıklama imkânını 
bana bahşettiklerinden dolayı Yüce Meclise te
şekkürlerimi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
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'ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) 
— Evvelâ hizmet anlayışımızı arz etmek isterim. 
Bizim hizmet anlayışımız, Batman'da işletilen 
petrol ile Erzurum'da işletilen petrol arasında 
her hangi bir farkın olmadığı istikametindedir. 
Bu bölgelerin işletmeye açılmaması demek, Tür
kiye'de petrol aramasının yapılmaması demek 
değildir. Bu bölgeler işletmeye açılsa da açılma
sa da diğer bölgelerle birlikte, bu memlekette 
yapılan petrol aramaları muayyen bir seviyenin 
üstüne çıkmamaktadır. Bu hususun belirtilme
sinde fayda vardır. 

İkinci husus, benden evvelki arkadaşımın 
sözü mevzuunda iki kelime söylemek isterim. Bi
zim iktidarımız yapamıyacağı birşeyi yapacağım 
diye söz vermemek kararındadır. 

Bu sözlü sorunun tarihi 25 . 6 . 1964 tür. 
O günden bu yana Erzurumda bu mevzuda ne 
yapmışlarsa lütfen arkadaşımız burada izah et
sinler. Ben, yapılanın üç mislini yaptıracağıma 
Yüksek Meclisin huzurunda söz veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan böy
le bir sualle bendenizi karşı karşıya bırakmaday
dılar ben bunu cevaplandırmıyacaktım. Kendi
sinden evvel, kendi makamında bulunan bakan 
haddizatında bir iktidar ve muhalefet vaziye
tinde olmamıza rağmen onun yapmış olduğu fa
aliyetleri ifade etmekle bir fazileti takdir etmiş 
olacağım. O Bakan, Petrol Dairesinden bir eki
bi, 1964 senesinde Erzurum'a göndermişti. Er
zurum'un Aşkale, Hasankale ve Tekman ilçele
rinde bu ekip araştırmalar yapmış, bir topoğra-
fik haritasını tanzim etmiş, istikşaf etüdlerinin 
büyük bir kısmını hazırlamış, ondan sonra da 
sondajlama cihetine gideceklerdi. İktidar deği
şikliği oldu, onun neticesinde bu iş akim kalmış 
vaziyettedir. Ben yalnız bakanla değil, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün ilgili 
mensuplariyle de konuştum, aynı şe'kilde 
bana söylediler. Hattâ bu seneden, evvel
ki Bakanın yapmış oldukları ihzari hare
ketlerini ikmal etmek sadedinde Hasankale '-
ye gidip orada bir kamp kuracaklarını söyledi
ler. Onların söyleyişlerine göre öbür bakanın ha
reketleri ve vaitleri ile şimdiki bakanın söyledi
ği sözler arasında ben tenakuz görmekteyim. O 
balkan kendi sözlerini safha safha tahakkuk et-. 
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tirmek için azimli idi, çalışıyordu ve çalıştığı 
için de muhalif bir parti mensubu olduğum hal
de bunu heyecanla takdir ediyordum. Bu heye
canımı şimdi sönmüş vaziyette görüyorum ve 
memleket bu ıstırap, bu sıkıntı içinde olmasına 
rağmen, milyonlarca lira dışarıya döviz olarak 
akıtıldığı halde böyle bir servetin süratli bir şe
kilde işletilmeyişini bir menfi hareket olarak gö
rüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; size o yerler- hak
kında malûmat vermedim; Tekman'ın bir Kat
ranlı bölgesi vardır. Katranlı bölgesine Birinci 
Cihan Harbinden evvel bir mühendis gitmiş, va
ziyeti görmüş, burada zengin bir petrol damarı 
okluğunu tesbit etmiş ve sondaj makinesini 
kurmuş, maalesef oradaki şakiler tarafından 
adam öldürülmüş, hâlâ şimdi o sondaj makinası 
orada bulunuyor. O derenin üzeri tamamen baş
tan sona kadar petrol kaplı vaziyettedir ve ora
ya giden bir kimse petrol kokusu ile bihuş va
ziyete gelmektedir. Yine Hasan'kale'de aynı şe
kilde petrol vardır, vatandaşlar bunu görüyor
lar, Hınıs'ta da petrol vardır, vatandaşlar bunu 
görüyorlar. Aşkale'de petrol vardır, vatandaş
lar bunu görüyorlar; diyorlar ki, biz bu kadar 
sefalet içinde çırpmıyoruz, Devlet el uzatıp bu 
petrolü niçin çıkarmıyor? Niçin bizim vermiş 
oldğunmz vergiler yabancı memleketlere gönde
riliyor \ Yabancı memleketlerden petrol ithal 
ediliyor? Acaba sizler bizim bu içinde bulunduğu
muz durumumuzu Meclise, ilgili kimselere inti
kal . ettirmiyor musunuz diye bizden şikâyet et
meye başkyorlar. îşte Sayın Bakanın bize ver
miş olduğu cevaplar bu bakımdan bendenizi tat
min etmemiştir, sizleri de tatmin etmemiştir. Üs
telik, Dördüncü Karma Hükümetin Programı 
ile de tamamen tezat teş'kil edecek mahiyette
dir. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET BAYDUR (Afyon Karahisar) 
—• Muhterem arkadaşlarım; ilk defa huzuru
nuza çıktığım zaman yaptığım 'konuşmamın son 
kısmını tekrar ediyorum. 

«Bu arada, M. T. A. Enstitüsü bu sahalarda 
jeolojik, jeofizik ve hattâ istikşaf sondajları yap
maktadır. Bu çalışmalar ise bu sahaların kıy
met derecelerini daha açık olarak bize göstere
cektir.» yapılanları arz ettim. 
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Petrol sondajına gelince, arkadaşım yanılı

yorlar. Petrol sondajı yapmak salâhiyeti M. T. 
A. Enstitüsüne ait değildir. M. T. A. Enstitüsü 
petrol sondajı yapamaz. Orada bir mühendi
sin vaktiyle gidip petrol bulduğu iddiası da va
rit değildir. Petrol toprağın özerinde bulunmaz. 
Bugüne kadar petrol mevzuunda yapılan ista
tistikler göstermiştir ki, açılan ŷüz kuyudan 
ancak onbirinde petrol bulunmaktadır ve bu 
11 in de üçü ancak iktisadi şekilde işletilmeye 
müsait olmaktadır. Dünyada bugüne ıkadar 
yapılan etütler bunu göstermiştir. Yani yüz ku
yudan ancak üçü münasip şekilde işletilebilecek 
petrol ihtiva etmektedir. Bir mühendisin Erzu
rum'a gidip de toprak üzerinde nasıl petrol bul
duğu iddiasını dikkatlerinize arz ederim. Arka
daşım emin olsunlar bu memlekettin her tarafı 
hepimizindir. Ve Erzurum'da selefim arkadaşı
mın yaptığının 3 misli önümüzdeki sene iş ya
pılacaktır. Ve bu 'hususta bütün hazırlıklar ta
mamdır. Müsterih olsunlar. Hürmetlerimle. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan 
bir hususu tavzih etmek isterim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Diler.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Bakan, öyle zannediyorum ki, bi
zim sözlü sorumuzun dokümanlarını tam mâna-
siyle tetkik etmiş vaziyette değildir. Eğer tet
kik etmiş olsalardı, zannederim ki, Tekman'ın 
Katranlı köyünde Birinci Cihan Harbinden evvel 
biç Alman mühendisinin gidip orada faaliyet 
sarf ettiğini ve buna ait makinamn hâlâ ö pet
rolün bulunduğu bölgede olduğunu tesbit edip, 

•burada sizleri aydınlatıcı şekilde malûmat verir
lerdi. öyle zannediyorum ki, Sayın Bakan bü
tün detayları ile bendenizin sözlü sorusuna gere
ken ehemmiyeti vererek tetkikatta bulunmamış
tır ve o sebepten dolayı da kifayetsiz bir beyanda 
bulunmuşlardır. Ve yine M. T. A. Enstitüsü ile 
Petrol Dairesi hakkında, tenakuz teşkil edecek şe
kilde beyanda bulundular. 

Mâruzâtım budur. Teşekkür ederim. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Petrol çıkar
mışlar mı? -

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Çıkmamıştır, 
ama makinalar vardır orada, görmemişler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşacak mısınız? 
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ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadsalarım;' bütün arkadaşlarım 
emin olsunlar, Bakanlarınız buraya her mevzuu 
ancak ciddiyetle etüdettikten sonra ve gayet 
ciddî şekilde meseleye vâkıf olduktan sonra gelir
ler. Arkadaşımın bu husustaki iddiası varit değil
dir. En hafif tâbiri ile reddederim ve sözlü so
rusunun cevabı da selefim tarafından hazırlan
mıştır. Ve bunun üzernnde her hangi bir değişik
lik de yapmış değilim. Hürmetlerimle. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nihat Akay, mazereti sebebiyle sözlü 

sorusu sırasında bulunamadıklarından sorunun 
ne muameleye tabi tutulduğunu sormaktadırlar; 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

30. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetle
rinin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa 
uğrıyanların durumlarının ıslah edilip edilmiye-
ceğine dair Köy İşleri ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/886) 
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BAŞKAN — Sayın Diler? Buradalar. Sayın 
Bakan bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

31. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, mer
keze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini âmÜ 
olan sebeplerin neler olduğuna dair Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/888) 

BAŞKAN —• Sayın Sofuoğlu buradalar mı 
efendim? Yok. ikinci defa bulunmadığı için söz
lü sorusu düşmüştür. 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinosculuğu 
teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına dair so-
rusu ve Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'nın söz
lü cevabı (6/892) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu? Bura
da. Tarım Bakanı? Buradalar. 
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Soruyu okutuyorum. 

Hakkâri ve Van illerinde nıeri-
nosculuğun geliştirilmesi için ne 
gibi tedbirlerin alınması gerekti
ğine dair Tarım Bakanlığından 

' sözlü soru 
Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Tarım Ba

kanlığına, 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak cevap

landırılmasını saygılarımla rica ederim. 
25 . 6 . 1964 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

1. Van ve Hakkâri illerinde merinosculu
ğu teşvik ve geliştirmek için Bakanlığın bu
güne kadar takibettiği politikanın mahiyeti ne
dir? 

2. Merinosculuğu teşvik sadedinde, Yün 
ve Yapağı Kurumu bugüne kadar kaç liralık 
kredi vermiştir. Bu kredilerin listesi nedir? 
Alınan krediler vâdesinde ödenmiş midir? öden-
memişse ne miktarı geride kalmıştır. Kredi tev
ziatında hatır ve siyasi nüfuz rol oynamış mı
dır? . 

3. Merinosculuğu bölgede geliştirmek ve 
yetiştiricileri teşvik etmek yönünden daha 
geniş bir kredi imkânının sağlanmadı kabil ola
bilecek midir? Krediler, daha küçük nisbetler 
dâhilinde tevzi edilmek suretiyle geniş bir ye
tiştirici kütlesinin istifade etmesi düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi) — Edir-
"ne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu'nun, 
Van ve Hakkâri illerinde, merinosculuğu teşvik 
ve geliştirmek için ne yapüdığma dair vâki 
sorularını cevaplandırıyorum. 

1. Tekstil sanayiinin muhtacolduğu ince 
merinos yapağısına olan ihtiyaç bugün için 
15 bin tondur. Bu merinos yapağısının dış mem
leketlerden ithali için her yıl 20 - 25 milyon do
lar ödemekteyiz. 

ithal listemizde kıymet bakımından akar 
yakıttan sonra ikinci kalemi teşkil eden bu dö
vizin tasarruf amaciyle memleketimize uygulan
makta bulunan merinos yetiştiriciliğinin 30 se
neden fazla bir geçmişi vardır. 



M. Meclisi' B:9S 
Merinosculuğun bugüne kadar yeter mik

tarda. finanse edilmemesi, yapağı mubayaasında 
istikrarlı ve yetiştiriciyi tatmin edici bir fi
yat politikası güdülmemesi, Batı Anadolu böl
gesinde yapılan merinoslaştırmanın yetersiz 
oluşu tesbit edilince, daha geniş çapta bir yetiş
tiriciliğin gerçekleştirilmesi için 1950 yılından 
itibaren bu konudaki çalışmalar Orta - Doğu ve 
Güney - Öoğu Anadolu bölgelerinde intikal et
tirilmiştir. Neticede Van, Kars ve Erzurum 
illerindeki sun'i tohumlama yoliyle yerli ko
yunların merinosa çevirilmesinde yüz güldürü
cü sonuçlar alınmıştır. 

Bu neticelerin alınmasında Van iline bağ
lı Erciş, Altmdere Harası ile Türkiye Yapağı 
ve Tiftik Anonim Şirketinin gerek bti bölgede 
kurduğu ortak yetiştiricilikler ve gerekse me
rinos yapağısı alımlarını buralara kadar ge
tirmesinin Önemli rolleri olduğu tesbit-edilmiş
tir. 

Şimdiye kadar uygulanandan çok farklı bir. 
şekilde merinos yetiştiriciliğini, mevcut7 koyun
larımızın % 18 ini yani 5 milyonun 13 senede 
merinosa çevirmeyi hedef tutan bir plân ve 
bununla ilgili program ve projelerin gerçek
leştirilmesi yolunda bütün hazırlıklar tamam
lanmıştır. 32 milyonu yatırım, 362 milyonu cari 
masraflar olmak üzere 394 milyon Tl. lık malî 
portesi bulunan bu plân finansman kaynakları 
sağlandığı takdirde bu yıldan itibaren uygu
lanmaya konacaktır. 

Plân gereğince, Batı - Anadolu bölgesi damız
lık yetiştiren bölge olarak ele alınacak, esas 
yetiştirme Orta - Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgelerinde yer alarak tabiî, ekonomik ve 
sosyal şartlar itibariyle bu <bu bölgelerin nite
liklerine uygun olan merinoseuluk Doğu kal
kınmasına yardımcı bir iktisat kolu olacaktır, 

Projenin uygulanmasında Merinos koyunu 
yetiştirme ve ıslahının çeşitli yönleriyle etkili 
bir şekilde uğraşmak ve ortaya çıkacak teknik 
ve idari poblemleri çözümlemek maksadiyle şim
diye kadar Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir şube tarafından yürütülmekte 
bulunan koyunculuk işleri s/on zamanlarda ku
rulan Koyun ve Tiftik keçi Islahı ve Yetiştirme 
Grupu başkanlığının uhdesine verilmiştir. 
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Meselenin marketing ve ticari yönleriyle de 

Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi meş
gul olmamaktadır. 

Şimdiye kadar Van ilindeki merinos çalış-< 
malarının değeri yetiştirici tarafından da an
laşılmış 1959 yılında 1 496 baş ve 1964 yılında 
12 236 (baş merinos melezi elde edilmiştir. 

Merinos yetiştiricilişini teşvik içinde de me
rinos koyun sergLer tertiplenmektedir. 

İleri melezlemelerin kendi«aralarında tabiî 
olarak çiftleşmelerini temin maksadiyle ve bu 
suretle de geniş yetiştirici kütlelerinin merinos 
koçu satınalmalarının önüne geçilmesi amaciyle 
Van ili merkezinde 250 başlık bir merinos koç 
deposu ağılı inşa ettirilmektedir. 

Bu çalışmalarımız bir plân dâhilinde yürü
tüldükçe gelecek yıllardaki merinos koyunu ar
tışlarının çok daha hızlı tempoda olacağı hesap 
ve tahmin edilmektedir. 

Hakkâri bölgesinin âvariz ve tabiî şartlan 
merinos koyun yetiştiriciliğine yararlı olmaması 
sebebiyle Bakanlığımız bu ilde şimdiye kadar 
merinos yetiştiriciliği bakımından bir faaliyette 
bulunmamıştır. 

2. Tarım Bakanlığının çalışmasına muvazi 
olarak Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi 
de yurdumuzun muhtelif yerlerinde olduğu gibi 
Van'da da arazisi ve ağıllan müsait bir yetiştir ci 
ile 26 . 6 . 1957 tarihinde 6 yıl müddetle 2 003 
anaç koyun üzerinden bir ortaklık tesis ederek, 
26 . 6 . 1963 tarihinde sona erdirmiştir. 6 yıl 
süren bu ortaklığa konulan 2 000 yerli koyun, 
merinos koçlan ile tohumlatılarak m hite adepte 
olmuş, mütecanis bir merinos sürüsü haline gel
miştir. 

Adı geçen Anonim Şirketin Genel Kurulundan 
alınan bir karar ile ortaklıkta teşekkül eden 
3 287 baş merinos koyunu % 7 faiz ve 6 yıl vâde 
ile 688 447 lira değerine ve borçlandırmak su
retiyle yetiştiriciye devirolunmuştur. Bu bor
cun birinci taksidi olan 35 201,50 liranın Zi
raat Bankasından alacağı çevirme kredisinden 
şirketin Merkez Müdürlüğündeki 321/6098 sayılı 
hesaba yatırılması iç'n Banka ile mutabakata va
rılmıştır. 

Ortaklığın devamı sırasında ş'rketin nezare
ti altında yaptırılan ağıl için % 7,5 faizle 50 bin 
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lira kredi verilmiştir. Bu kredi faizi f e birlik-
te 1963 yılı sonunda tahsil edilmiştir. 

Merinos koyunu yetiştirilmesine müsaidol-
duğu tesbit edilmiyen Hakkâri ilinde şirketçe 
bir faaliyette bulunulmamıştır. 

3. Bir anonim şirket hüviyetinde bulunan 
Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 
en yetkili organı olan genel kurulu, yetiştirme 
sahasındaki çalışmaları, kamu hizmeti karakte
rinde mütalâa ettiğinden çeşitli zamanlardaki 
toplantılarda aldığı karar ve sözü edilen şirket 
idaresine verdiği direktiflerle durdurmuş, bu 
sebeple şirket çalışmalarını münhasıran ticari 
sahalara, yapağı alım ve satımına intikal ettir
mektedir. 

Bu-itibarla şirket kanalı ile yeni yetiştirme 
ortaklıklarının tesisi bahis konusu olmadığın
dan kredi, de verilemiyecektir. Esasen şirketin 
malî durumu da buna müsait değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Giritlioğlu, buyurun. 
FAHİR GİRÎTLÎO:;LU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; merilıosçuluk konusu 
aslında bizim önemli iktisadi konularımızdan 
biridir. Sayın Bakamınız son derece etraflı ko
nuşmaları ile şahsan beni çok tatmin ettiler. 
Anlıyorum ki, Doğu bölgesinde merinoseuluk 
bir Hükümet politikası olarak benimsenmiş bu
lunmaktadır. Falan hükümet veya filân hükü
met. Bu, bahis konusu değildir; bir plân içinde 
merinoseuluğu yürütmek dâvası benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktada Sayın 
Tarım Bakanının dikkatini çekmem için kendi
lerinden müsaade istirham' etmek isterim. Batı 
Anadolu'da Domaniç yaylasında, Bilecik çevre
sinde ve Bursa'da merinoseuluk bir tarihte in
kişaf etmiştir. Bursa Merinos Fabrikası bu in
kişafa paralel olarak açılan bir endüstri mücs-
sesemizdir. Yerli merinosu • kullanacak şekilde-
fabrikanın iğleri, fabrika yapılırken sipariş 
edilmişti ve yerli merinos yününe göre fabrika 
iğleri konmuştu. Ancak, kısa bir zaman sonra 
bu iğler değiştirildi, yerine daha ince merinos 
ipliğini örebilecek vasıflı iğler getirildi. Filha
kika dışardan getirilen merinos yünleri dâhil
deki merinosa nazaran ucuzdur. Tops halinde 
Avustralya'dan gelen merinos yünleri makbul 
vasıftadır ve ucuzdur. Tüccar, gerek fiyatının 
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ucuzluğu bakımından, gerekse elyafının inceliği 
ve uzunluğu bakımından Avustralya merinosu
nu tercih etmektedir. Bu durum karşısında Ta
rım Bakanlığına düşen büyük bir yük vardır. 
Tüccar bizim yerli merinosumuzu işlemediği 
müddetçe yerli merinos hayvancılığımızın inki
şafı mümkün olamaz. Mademki, serbest ticaret 
rejimi vardır ve mademki serbest teşebbüse her 
türlü imkân açılmıştır, bu durum karşısında bu 
serbest rejimde iş adamları ister istemez yabancı 
menşeli merinos yünlerini kullanacaklardır. 
Aynı hataya devlet fabrikaları da düşmektedir 
ve düşmekte bir bakıma mazurdur; çünkü Sü-
merbankm elinde bulunan fabrikalar yerli yünü 
kullandığı nisbette, nisbeten daha vasıfsız ku
maş dokuyacağı için ve rekabet edemiyeceği 
için, o da serbest sektöre uyarak dışardan ge
tirilen merinos yününü kullanmaktadır. Bu du
rum karşısında Hükümete düşen bir vazife var
dır. Millî Korunma Kanunu mer'i değildir, kalk
mıştır. Hükümetin müdahale edici, tanzim edici 
hareketleri bahis konusu değildir. Şu vaziyet 
karşısında Hükümetin elinde bir tek müeyyide 
kaldığı kanaatindeyim. Bu müeyyide, Ticaret 
Bakanlığı eliyle mümkündür; ithalâtı kesmek. 
İthalâtı kesmek ve memleketin ihtiyacını her 
sene artan bir nispette yerli merinos yünü ile 
sağlamak. Ticaret Bakanlığı bunu yapmaktadır. 
Yapmaktadır ama, Tarım Bakanlığı ile lâyıkı 
veçhile koordine halde çalışıp yapmamaktadır. 
Tarım Bakanlığının hakikaten merinoseuluk 
politikası, Ticaret Bakanlığının takibedeceği re
jimle korunabilir ve inkişaf ettirilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu husus
taki şahsi fikrimi uzun bir tetıkika dayandırmış 
bulunmaktayım. Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
kontrol ile mükellef bulunan ve 468 sayılı Ka
nuna istinaden vazifelendirilmiş olan Komisyo
nun üyesiyim. Komisyon bu konuyu hakikaten 
detaylariyle işlemiştir. Bu itibarla muhterem he
yetinize Komisyonun raporu ileride geleceği için 
ileride bu rapora müsteniden muhterem Heyeti
nizin önünde münakaşalar yapılması mümkün 
olacağı için henüz Komisyonun muhterem Heye
tinize gelmemiş bulunan malûmatı şu anda aktar
mak niyetinde değilim. Sadece muih'terem Baka
nımızın dikkatini çekmek için bu misali verdim 
ki, Devlet eliyle kurulan Merinos fabrikası dahi 
yer!1! moriıtoıs yününe göre iğleri yapılmış. iken 
bılâhara değiştirilmiştir, yabancı merinos yününe, 
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göre, daha ince ve daha uzun elyaflı olan meri
nos yününe göre iğler tebdil edilmiştir. Bu vazi
yet karşısında, yalnız Taran Bakanlığının başa
rıya ulaşmasına imkân görmemekteyim. Bir Hü
kümet politikası olarak ele alındığı takdirde Ta
rım Bakanlığının mutlaika muvaffak olması ve 
memleketimizin yerli merinosculuğu inkişaf et
tikçe dışarıdan gelecek merinos yününe kapılan
ınızı kapamamız sayesinde tamamen bilfiil yerli 
merinos yününün bütün sanayi şubelerimizde iş
lememizin mümkün olabileceği kanısındayım. 

'Muhterem, arkadaşlarım, pek fazla dikkat ese
ri olan uzun konuşma yaptılar. Hakikaten bu ko
nuşmaları müspet idi, tetkik mahsulü idi ve is
tikbalimiz hakkında vaitlerle dolu idi. Bilhassa 
Doğu bölgelerimizin, ezcümle hayvancılıkla geçi
nen Van bölgesinin merinosculuğunun ele alın
ması, fakir Doğu bölgemiz halkı zaviyesinden 
memnuniyet verici bir durum oldu. Bu izahatı 
Sayın Bakandan zevkle dinledim. 

Sorumun ikinci kısmı bâzı suiistimallerle il
gilidir.' 

'Mufhterem arkadaşlarım, Devlet iştirakleri as
lında hem iyi, hem de kötü şekilde işlemiştir. 
Anonim şirketler kurulmuştur. Yepyeni iktisadi 
Devlet teşekkülleri meydana çıkmıştır. 3460 sa
yılı Kanunun çerçevesinden aşılmıştır, iktisadi 
teşeblbüsler birtakım anonim şirketlere aktarıl
mıştır. Adları anonim şirket olduğu için aslında 
Devletin parasını kullanan bu müesseseler çe
şitli şekilde takdir haklarını, hiç değilse hatalı 
istikametlere götürmüşlerdir. Kaldı ki, bunlardan 
açık kusur işi iyeni er hattâ suiistimal işliyenler 
olmuştur. Bunlar murakabeden uzak, Devlet me
murlarının mesuliyetinden uzak kimselerin idare
si altında, nevi şahsına münhasır, anonim şirket
ler halinde idare edilmiştir. Bir acı tarafımızdır; 
çeşitli anonim şirketlerle Hazine parası; çeşitli 
kimselere maalesef aktarılmıştır. Burada Sayın 
Bakanımızın da işaret ettiği konu, aslında böyle 
bir idiam ile ilgilidir. Bunu geçmiş devre ait uzun 
meşe1 e haline getirip, açmakta şu anda fayda 
görmüyorum. Pek müspet konuşan Sayın Baka,-
nımızı bir tahkikatın âmiri durumuna getirmek
ten sıkıntı duymaktayım. Bunun için, temin de 
ettiler ki bundan böyle herhangi bir suretle or
taklıklara doğru gidilmediğini ifade ettiler. Geç
miş, bir hâdiseyi kapanmış "olarak görmekteyim. 
Badema Yün ve Yapağı Kurumunun daha fay-
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dalı alımlarda bulunmasını ve hakikaten Sayın 
Bakanımızın taajhhüdettiği şekilde, Doğu bölge
mizde merinosculuğun artırılması bakımından 
yatırımların süratle tahakkuk safihasına getiril
mesini temenni eder ve kıymetli Tarım Bakanı
mıza da bu alanda başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
33. <— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teşkilât
larının noksan oluşunun mahzurları üzerinde du
rulup durulmadığma dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Turhan Kapanlı'nın sözlü cevabı (6/893) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Burada, sayın 
«soru saihübi burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Tarım Bakanlığına 

Hakkâri ili dâhilnde noksan bulunan tarım 
ve veteriner teşkilâtlarının bu noksan durumla
rı ile* ilgili aşağıdaki sorumun sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

1. îl çevresi dâhilinde tarım teşkilâtı men
supları ile veteriner teşkilâtı mensuplarının son 
derece noksan oluşunun mahzurları üzerinde 
bölgeye özel bîr önem verilerek bakanlıkça du
rulmuş mudur ? Durulmuşsa telâfisi için ne gi
bi çareler düşünülmüştür. 

2. 1963 yılı içerisinde Hakkâri ilinde hay
van hastalığından ölen hayvan sayısı ne kadar
dır? Koruyucu ve tedavi edici tedbirleri al
makta kusur var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 

''Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi) — Hak- -
kâri ilinde tarım ve veteriner teşkilâtlarının 
noksan oluşunun mahzurları üzerinde durulup 
durulmadığma dair, Edirne Milletvekili Sayn 
Faljir Giritlioğlu'nun sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum : 

1, Hakkâari ilinin teknik ziraat elemanları 
ile takviye edilmesi için Bakanlığımızca ilk ted
bir olarak 4/10195 sayılı Kararname esasları 
dâhilinde yevmiyeli kadrolar alınmıştır. Bu 
kadrolarla diğer Doğu illeri meyanmda Hak
kâri ilinin eleman ilhtiyacı da karşılanmaya baş
lanmıştır. Bu cümleden olarak birisi Teknik 
Ziraat Müdürü olmak üzere bu ile üç ziraat 
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yüksek mühendisi ve ziraat okulu mezunu beş 
teknik elemanın tâyinleri yapılmıştır. 

2. Hakkâri ilinin veteriner hizmetleri per
soneline gelince; merkezde bir müdür ve bir 
sağlık memuru, Beytüşşebap ve Şemdinli'de bi
rer sağlık memuru bulunmaktadır. Halihazır
da mevcut eleman ile ilin veteriner hizmetleri 
aksaksız yürütülmektedir. Hakkâri iline tâyin 
edilen teknik personele ash\ maaşlarından baş
ka mevzuatın müsaadesi nisbetinde ek görev 
veya vekâlet maaşı verilmek suretiyle maddi 
bakımdan tatmin cihetine gidilmektedir. 

3. 1963 yılında muhtelif hayvan hastalık
larına tutulan 14 714 baş hayvandan 678 baş 
ölüm kaydedilmiştir. 104 249 baş hayvan muh
telif hastalıklara karşı aşılanmış veya ilâçlan-
nııştır. 

Ayrıca 244 347 baş hayvan da muayeneden 
geçirilmiştir. İlkbaharda Hakkâri ilinin, coğ
rafi durumuna rağmen vakalara hemen el kon
maktadır. 

4. 11 çevresi dâhilinde tarım teşkilâtı men-
suplariyle veteriner teşkilâtı mensuplarının son 
derece noksan oluşunun mahzurları üzerinde 
Bakanlığımızca durulmuş olup 1963 yılında 
merkezde veteriner ve ziraat daireleri için bir 
bina ile birer veteriner ve ziraat lojmanı ihale 
edilerek 1964 yılı içinde hizmete açılması sağ
lanmıştır. 

Bundan başka Beytüşşebap ve Yüksekova 
ilçelerine, garajı ile birlikte birer daire ve loj
man inşa ettirilmiş, ayrıca bölgenin önemi göz 
önüne alınarak merkeze bir aded 1962 model, 
Yüksekova ve Beytüşşebap ilçeleri için de ayn 
ayrı olmak üzere 1963 model iki motorlu vası-

«. ta daha verilerek, il, üç aded yeni model motor
lu vasıta ile teçhiz edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım; çevrede dolaştığım zaman 
hakikaten sağlık memurunun ve tarım teşkilât-
lariyle ilgili memurların bulunmadığını göre
rek 'bu sözlü soruyu vermiştim. Teşekkürle öğ
reniyorum ki, imkân nisbetinde /bakanlık ora
ya yani Hakkâri iline gereken elemanları gön
dermiş bulunmaktadır. Ben Sayın Bakanın 
izahatına teşekkür etmekle beraber, bir de bu 
gezilerim sırasında yaptığım ihbar vazifemin 
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cevabını alamadığımı ifade etmek isterim. 

Şöyle ki; Yüksekova kazasında benim ma
hallî valilikten tesbit edebildiğim hayvan ölü 
sayısı 2 500; Sayın Bakanın burada ifade etti
ği, hafızamda kaldığına göre 600. İki rakam ara
sında tezat var; madde 1. 

İkinci nokta ki, şikâyetimle ilgili olan nok
tadır; 1963 yılı içerisinde çiçek hastalığından 
büyük çapta zayiat var. Son baharda olmuştur, 
bu. hastalık. Süratle, çeşitli vasıtalarla ilâç is
tenmiştir; fakat bir dahaki sene Mayısın sonu
na kadar, yani sekiz ay süre ile ilâç gönderil
memiştir. Bu, şart altında Ankara'da bu işle gö
revli hangi makamsa bu makamın başında ıbu-
lunan mutlaka sorumlu olması lâzımgelîr. Ya
zıları okudum, gözümle gördüm, istenmiş. 'En 
yüksek makamdan istenmiş, defaatle istenmiş ve 
mevsim icabı yollar da kapalı değil istendiği 
vakit; Kasım ayında istenmiş, Kasım ayma rağ
men gönderilmemiş, kış geçmiş, Mayıs bitmiş; 
•ertesi senenin Mayısı da bitmiş gönderilmemiş. 
Ben bunu tahkik etmedim, ilgili makam kimdir, 
tahkik etmedim. Yalnız geçimi hayvancılıktan 
ibaret olan Hakkâri ilinde çiçekten binlerce 
hayvan kırılırken Ankara'dan hiçbir cevap gel
memesine mutlaka en yetkili makam kimse bu 
makamın sorumluluğu vardır. Bunu da talebet-
miştim, tahmin ederim ki, Sayın yeni Bakanı
mız bu konuyla ilgili, bundan sonra gereken iş
lemi yapacağı inancı ile huzurunuzdan ayrıla
cağını. Ve bir mâruzâtta daha bulunayım; gün
demin 16 ncı sırasında bulunan sözlü sorum aşa
ğı yukarı bu soruma paraleldir, Van ilini de içi
ne almış durumdadır. Van ili hakkında da edin
diğim malûmata göre kadroların ikmali cihetine 
gidilmiştir, ayrıca bu sorunun cevaplandırılma
sından artık fayda görmemekteyim. Teşekkür
lerimi arz ederim.. 

PAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TABIM BAKANI TURAN KAPANLİ (C. 

Senatosu Sakarya Üyesd) — Sayın Giritlioğlu 
çok nazik 'beyanı içerisinde, ihbar mahiyetinde
ki bir sualinin cevaplandırılmamış olmasından 
pek haklı olarak şikâyet ettiler. Ancak tetkik 
ettiğim ve cevap arz etmeğe çalıştığım takrir
lerini Yüksek Huzurunuzda okuyup, yine He
yeti Âliyenizin hakemliğini istirham edeceğim. 

Sayın Giritlioğlu'nun Millet Meclisi Başkan
lığına verdikleri ve biraz evvel cevap arz etti
ğim takririnde aynen şu husus yazılıdır; 
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*İ. II çevresi dâhilinde tarım teşkilâtı men

supları ile veteriner teşkilâtı mensuplarının son 
derece noksan oluşunun mahzurları üzerinde 
bölgeye özel bir önem verilerek Bakanlukça du
rulmuş mudur ? Durulmuşsa telâfisi için ne gibi 
çareler düşünülmüştür?. 

2. 1963 yılı içerisinde Hakkâri ilinde hay
van hastalığından ölen hayvan sayısı ne kadar
dır ? Koruyucu ve tedavi edici tedbirleri almakta 
kusur var mıdır?» Buyurdular, cevaplarını arz 
ettim. Biz, resmî kayıtlarımıza dayanarak ma
ruzatta bulunduk. Sayın Girtitlioğlu 'nun da be
yanları herhalde mahallî teşkilâtın kayıtlarına 
dayanır. Keyfiyeti al&kalı valilikten de soraca
ğım. Neticesi alındığı takdirde Sayın Giritlioğ-
lu'na en inandırıcı neticeleri yazı ile arz etmeye 
çalışacağım. Bir evvelki 'takrirlerinde bu husu
sa cevap arz edildiği için temas edilmemiştir. 
Mamafih kendilerine daha evvel bu kürsüden 
arz edilen hususlara aidolan yazılı maruzatımı 
da takdim edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Gûriıtlioğlu, 16* ncı sıradaki sözlü soru

nuzu geri mi istiyorsunuz? 

FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edime) — Evet 
efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bununla ilgili önergenizi lüt
fen Riyasete takdim ediniz efendim. 

34. — 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 Milet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

BAŞKAN — Sayın Özalp?, Buradalar... Sa
yın Özalp 'm, sözlü soruları, Ziraat Odaları Bir
liği îdare Kurulu Başkanı seçilen ve 6 aydir ki, 
önergenin verildiği tarihteki ifadedir, altı aydır 
bu vazifede çalışan İzmir Milletvekili Arif Er
tunga'nın milletvekilliği sıfatının devam edip 
etmiyeceğine dairdir. Riyaset Divanı bu hususla 
ilgili olan 78 ve 80 nci maddelerin vuzuh ile tat
bikini temin bakımından meseleyi Anayasa Ko
misyonuna havale etmiş ve henüz Komisyon 
cevâJbmı vermemiştir. Bu cevap geldikten sonra 
sözlü soru cevaplandırılacaıktır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kazova?... Yok. ikinci 
defa bulunmadığı için sözlü soruları düşmüştür. 

36. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ortaokulunun, 1964 yüı içinde, hiz
mete açılıp açilmıyacağma dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Yok. Sayın Bakan bu
rada bulunmadığı için gelecek soru gününe kal
mıştır. 

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma İhtiyaçları 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? Yok. İkinci de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

38. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edÜen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

BAŞKAN — Sayın Okumuş? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe kal
mıştır. 

39. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamlihemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

BAŞKAN — Sayın Güner?.. Yoklar. ikinci 
defa bulunmadıkları için sözlü sorulan düşmüş
tür. 

40.— Rize Milletvekili Arif Hikmet Oü-
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmaların 
bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair Tarım 
ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu 
(6/918) 

BAŞKAN — Sayın Güner?.. Yoklar, ikinci 
defa bulunmadıkları için sözlü soruları 'düşmüş
tür. 
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41. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur de

relinin Basın - İlân Kurumunun 24 sayılı Ge
nel Kurul Kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasamı
zın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığına dair 
Maliye ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/919) 

BAŞKAN — Savın Zeki Yağmurdereli?. Yok
lar. İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soru
ları düşmüştür. 

42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından kaldı
rılması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/920) 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. Buradalar. Baş
bakan veya adına cevap verecek Vekil olmadığı 
için gelecek soru gününe kalmıştır. 

43. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda Hükü
met tabipliğinin münhal bulunduğuna dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/921) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen?.. Yoklar. İkinci 
defa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür, 

44. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in- Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz Kemal 
bucağına bağlıyacak olan yolun inşa ve ikmalinin 
bir plâna bağlı olup olomadığına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/922) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen? Yok. İkinci de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür. 

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

BAŞKAN — Sayın Çakmak?. Yok. Sayın. 
Çakmak ikinci defa bulunmadıkları için sözlü so
ruları düşmüştür. 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoVun, 
malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden ga
zete kapatılmış olup olmadığına dair Turizm ve 
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I Tanıtma ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
I (6/924) 
I BAŞKAN — Sayın Kısayol? Yok. İkinci kere 
t bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 
I 47. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
I Samsun limanının inşasından sonra meydana ge-
[ len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu-
I nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü-
I nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Ba-
I kanlarından sözlü sorusu (6/925) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?.. Yok. İkinci kere 
I bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 
I 48. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
I ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satilması-
I na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da-
I ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

BAŞKAN — Sayın Ertem?.. Buradalar. Sa-
I an Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Sayın Bakan bu-
I 1ıınma'dıikları için gelecek d^ru gününe kalmıştır. 
I 49. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
1 Toprak Mahsıdleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
I düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda ne 
I düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 

sorusu (6/927) 
I BAŞKAN — Saiyıını Ertcım Ibuırad'alar. Sayın 
I Ticaret Bakanı bulunmadıkları için gelecek soru 
I gününe kalmıştır. 
I 50. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
I Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teberrut 
I ve Davut eli köyleri arasındaki sınır anlaşmazlı-
I ğını halleden kararnamenin uygulanmaması se-
I bebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
[ (6/928) 
I BAŞKAN — Sayın Ertem?.. Buradalar. Şa
li yın İçişleri Bakanı?.. Yok. Sayın Bakan bulun-
|[ madıkları için gelecek soru gününe kalmıştır. 
II 51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Os-
I mancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağızeytin 
I köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde yapılan 
J| köprünün devamı olan ve Kunduz orman bölgesi, 
I Ovacık yaylası ve Vezirköprüfye uzanan yolun ya-
I piminin düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
V. ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü sorusu 
l (6/929) 
h BAŞKAN — Sayın Kılıç?.. Yoklar. İkinci ke-
I; re bulunmadıkları için sözlü sorulan düşmüştür. 
h 52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
I vacı'nm, işten elçektirilmiş kaç b.elediye başkanı 
I bulunduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü so-
I rusu (6/930) 
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'BAŞKAN — Saym Savacı?.. Yoklar. İkinci 

kere bulunmadıkları için sözlü sorulan düşmüş
tür. 

53. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Ka
nunun iptalinin veya bâzı maddelerinin tadilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/931) 

BAŞKAN — Sayın Çulha?.. Buradalar; Baş
bakan ve adına cevap verecek vekil bulunmadığı 
için gelecek soru gününe kalmıştır. 

54. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakanlar 
Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş ol
ması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

BAŞKAN — Sayın İzzettin Ağaoğlu?.. Yok
lar. İkinci defa bulunmadıkları için sözlü sorula
rı düşmüştür. 

55. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn, Cumhuriyet Halk Partisine giren Milletve
killerinin beyannamelerinin Başbakanlık maka
mında imza edilmesi sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/933) 

BAŞKAN — Saym Akça vazifeli olarak Av
rupa'da bulunduklarından mazereti kabul edil
miş ve gelecek soru gününe kalmıştır. 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, or
taokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıfta 
kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî Eği
tim Bakanınından sözlü sorusu (6/934) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker? Buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe kalmıştır. 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergisine 
ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı kita
bın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzu
ru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanu
na aykırı olup olmadığına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/935) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker? Buradalar. 
Adalet Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gü : 

nüne kalmıştır, 
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58. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Bdlım'-

m, İsparta ilinin baş harfinin «/» mi, «I» mı ol
duğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve Baş
bakandan sözlü sorusu (6/936) 

BAŞKAN — Saym Balım? Buradalar. Mil
let Meclisi Başkanı adına cevap verecek İdare 
Âmiri? Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

59. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve hariçte 
korunması için bir taban fiyatı konulması ve 
müdahale mubayaasına girişilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/937) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan Bakan olduğu 
için bu soru düşmüştür. 

60. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
nece üniversiteleri ve gece yüksek okulları açıl
ması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

BAŞKAN — Saym Ülker? Buradalar. Saym 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Millî Eğitim Bakanı 
bulunmadıkları için gelecek soru gününe kalmış
tır. 

61. — Samsun Milletvekili Ibjas Kilıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bili
nip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/939) 

BAŞKAN — Saym Kılıç? Yok. İkinci defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

62. — Van Milletvekili Muslih Gürentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

BAŞKAN — Sayın Görentaş? Yok. İkinci 
defa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür, 

. 63. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 
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BAŞKAN — Sayın Aybar? Yoklar. İkinci de

fa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 
64. •— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'-

nun, Belediye başkanlarının protokolden çıkarıl
malarına neden lüzum ve zaruret görüldüğüne 

•dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu? Yoklar. İkin
ci defa bulunmadıkları için sözlü soruları düş
müştür. 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden son
ra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki neş
riyatın doğru olup olmadığına dair Adalet ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Buradalar. 
Sayın Adalet ve İçişleri Bakanları? Yoklar. Ba
kanlar bulunmadıkları için gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

66. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça1-
nm, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi arasın
da geçen olayın gerçek içyüzünün ne olduğuna 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/944) 

BAŞKAN —*• Sayın Akça izinli olduğundan 
gelecek soru gününe kalmıştır. 

67. •*— Edirne Milletvekili tlhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirasının 
sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi sebebine 
dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/945) 

BAŞKAN — Sayın îlhami Ertem? Burada. 
Sayın Maliye Bakamı? Yoklar. Bakan bulunma
dığı için gelecek soru gününe kalmıştır. 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Atina Büyükelçiliğimiz İkinci kâtibesinin 
merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki objektif 
kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına dair, Dış-
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Burada. Sa
yın Dışişleri Bakanı bulunmadığı için gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

69. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsllü hakkında alınan 
kararın, müstahsil malının değer bedelle satıl
masını sağlayıp sağlamadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/947) 
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BAŞKAN — Saym Erkmen?.. Yok. İkinci 

defa bulunmadıkları için sözlü sözlü soruları düş
müştür. 

70. — Samsun Milletvekili tlyas Kilıç'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) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?.. Yok. İkinci defa 
bulunmadıkları için sözlü sorulan düşmüştür. 

71. — Samsun Milletvekili îlyas Kilıç'ın, tü
tün ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı 
söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda ol
duğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/949) 

BAŞKAN ~ Sayın Kılıç?.. Yok. İkinci defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

72. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkında 
ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/950) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer?.. Yok. İkinci 
defa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür. 

73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Aydın'ın Hasan Efendi mahallesindeki Eskiyeni 
Cami avlusuna, bir Müftülük binası yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/951) 

BAŞKAN —- Saym Aydınçer, iki defa bu
lunmadıklarından sözlü sorusu düşmüştür. 

74. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, ar
tan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması için 
ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

BAŞKAN — Sayın Oral, 2 nci kere bulun
madıklarından sözlü sorusu düşmüştür. 

75. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Aydın'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı tara
fından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde bir 
işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/953) 

BAŞKAN — Saym Aydınçer, 2 nci kere bu
lunmadıklarından sorulan düşmüştür. 
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76. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Edebiyat
çılar Birliği üyelerinin karakollara götürülmele
rine kimlerin emir verdiğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/954) 

BAŞKAN — Sayın Aral, 2 nci kere bulun
madıklarından sorusu düşmüştür. 

77. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yapmak 
için, köylerden nakit para ve angarya istemele
rinin Anayasamıza aykırı olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu; burada. Baş
bakan ve namına cevap vermeye mezun vekil 
bulunmadıklarından gelecek soru gününe kal
mıştır soru. 

78. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâtına 
bağlı sağlık memurlarının sağlık müdürlükleri 
emrim verilmeleri hususunda ne düşünüldüğü'-
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/956) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?.. Burada. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok
lar. Bakan bulunmadığı için gelecek soru günü
ne kalmıştır. 

79. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sancdkaya ilçesine, motorla 
sulama yapılmak üzere, elektrik getirilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Bakanlarından 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut ile Tarım Bakanı Turhan Ka-
panlı'nm sözlü cevapları (6/957) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?.. Burada. 

Sayın Zeytinoğlu; Bayındırlık Bakam yok. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile Tanm 
Bakanı buradalar. Bu bakan arkadaşların vere
cekleri cevap ile iktifa ediyor musunuz?.. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ediyo
rum. 

BAŞKAN — Şu halde suali okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar, Tarım, Bayındırlık Bakanlarımız ta-

5.5.1965 0 : 1 
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

2 . 11 . 1964 
Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 

1. Eskişehir'in Sarıcakaya kazası, Sakaıya 
üzerinde münbit bir vadidir. Burada sulama do
laplarla oluyor. Bunun yerine bir elektrik geti
rilerek tepelere, depolar yapılarak motor ile su
lar buralara verilmek suretiyle. 5 misli arazi su
lanmış olacak ve iklim de müsaidolduğundan 
esasen bugün Eskişehir, Ankara ve İstanbul'a 
yaptığı pamuk, sebze, meyva ihracatı 5 misli art
mış olacaktır. 

Aynı zamanda bugün Sakarya üzerindeki 200 
dolap dolayısiyle de kereste kaçakçılığı önlenmiş 
olacaktır. Bu hususta ne düşünülmektedir? 

2. Bu vadideki meyva ağaçlarının aşılanma
sı ve hastalıkların önlenmesi hususunda yeteri 
kadar motorlu vesait olmamasından çalışılma-
maktadır. Bu hususta ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — Es
kişehir Milletvekili Sayın Zeytinoğlu'nun soru
suna cevabımı arz ediyorum. 

1. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi arazisini 
de içine alan Orta Sakarya havzasının istikşafî 
etüdü ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu etütlere göre Mayıslar ile Hamidabat 
köyleri arasında kalan bahis konusu sahada 
birbirinden müstakil maksimum 400 hektar ara
zilerin münferit pompajlarla sulanması uygun 
görülmüştür. 

Bu sulama sahasında topraklar gayet mün
bit ve hektar başına zirai gelir yüksektir. 

Bu husus da nazarı itibara alınarak mahal
line uygun sulama sisteminin, pompalar için 
lüzumlu enerjinin temini mevzuu ile birlikte 
tesbiti için, plânlama çalışmalarına geçilmesi 
zaruridir. Mevzuubahis vadinin pompajla sulan
ması hususu henüz plânlama çalışmaları safha
sında bulunmaktadır ve plânlama çalışmasına 
devam edilmektedir. 

Hürmetlerimle. 
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Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI TURAN KAPANLİ (Sa
karya Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — Eskişehir 
Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun, Sarıca-
kaya ilçesine, motorla sulama yapılmak üzere 
elektrik getirilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair soru önergelerinin Bakanlığımla ilgili 
kısımlarını cevaplandırıyorum : 

1. Sakarya üzerinde bulunan Sarıcakaya 
vadisinin sulanması işi modern şekle sokulduğu 
takdirde, halen kullanılmakta olan sulama do
laplarına lüzum kaimiyacağmdan, kereste sar
fiyatı da azalmış olacaktır. Dolayısiyle ağaç 
ve kereste kaçakçılığı ile ormanların tahribi ön
lenmiş olacağı kanısındayız. 

2. Bu yıl Sarıcakaya'nm Gümele nahiyesi 
kayısılarında Kızılleke ve çiçek manolyasına 
karji 800 ağaçta iki tekerrürlü olmak üzere, de-
monstratif mahiyette mücadele yapılmış, tarla 
günü tertiplenmek suretiyle netice civar müstah-
sıla gönterilmiştir. ' 

Bu mücadele için mezkûr ilçe Ankara Bölge 
Ziraat Mücadele Reisliğinden motorlu pülveri-
zatör bakımından takviye edilmiştir. 1965 yılın
da yine bu hastalıklara karşı 1 000 ağaçta te
kerrürlü olarak demostrasyon mahiyetinde mü
cadele yapılacaktır. 

3. Halen teşkilâtımız elinde bulunan vası
taların büyük bir kısmı 10 - 15 seneliktir, tile
rin noksan taşıt ihtiyacını tamamlamak ve eski
yenleri yenilemek için 1965 yılı içinde mubayaa 
olunacak taşıtların tesellümleri ikmal edilince 
Eskişehir ilinin ihtiyacı da göz önünde bulundu
rulacaktır. 

Arz ederim. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Bakan arkadaşla
rımızın verdikleri izahattan dolayı şükranları
mı arz ederim. Efendim, bu arz ettiğim Eski
şehir'in Sarıcakaya kazası vadisi, ki Sakarya 
nehri vâdisidir; Eskişehir'e ait kısmından bah
sediyorum, küçük bir ovadır, Eskişehir'e 40 
kilometre mesafede küçük bir çukurovadır. Bu
rada pamuk yetişir, burada sebze1 yetişir, bu
rada meyva yetişir ve çok miktarda yetişir, 
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bunlar İstanbul, Ankara ve Eskişehir'i doyu
rur. Böyle bir vadidir. Böyle güzel bir va
dinin içinde, ta asırlarca evvel kurulmuş, hâ
lâ şangır şangır öten büyük sulama dolapları 
ile Sakarya nehri üzerinde kurulmuş bu dolap
larla bu arazinin sulama işi artık bugünün ger
çeklerine uygun değildir ve hem de tatmin edi
ci değildir. Bu dolaplar aynı zamanda senede 
belki binlerce metreküplük ormanları harabet-
mektedir. Aynı zamanda verimli de olmamak
tadırlar. Kaldı ki, bu vadinin yanında Sa-
rıyar Barajı yapılmıştır. Bugün Sarıyar Bara
jından Türkiye'nin her tarafına elektrik cere
yanı gittiği halde, maalesef asıl vadisi olan 
Sakarya vadisine ufak bir himmetle cereyan 
getirilmemektedir. Bu cereyan buraya ufak 
bir himmetle getirildiği takdirde bu dolaplar 
kalkacak, orman kaçakçılığı önlenecek ve su
lanacak arazi bugünkünün beş misli olacak ve 
beş misli fazla hasılat aldıktan sonra burası 
kat kat, Türkiye'nin her tarafına, hattâ ne bi
leyim, konserve fabrikaları kurmak, meyva su
ları çıkarmak hususunda da o kadar mümbit 
bir arazidir arkadaşlarım. Bunun için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Sayın Vekillerimi
zin, bu husustaki tetütlerin yapıldığını ve bâzı 
hususların bu sene tahakkuk edecek dedikleri 
vaitleri bizi ve buradaki hakikaten çalışkan, 
gayyur ve işin ehli olan, hepsi bahçıvan olan, 
hinin ehli o bölge halkım çok memnun etmiş
tir ve edecektir. Bu hususta bilhassa yapıla
cak küçük işlerde himmet edilirse meselâ bu 
sulamanın yanı sıra arz etmiş olduğum gibi, Sa
yın Tarım Bakanından rica ederim; meselâ ar
tık el pompaları ile burada ağaç kurtlarının Öl
dürülmesi bugün için kâfi değildir. Orada 
ağaçlarımız yetiştiriliyor fakat kurtların öldü
rülmesi, imihası cihetine gelince meselenin vü
sati yanında modern pompalar olmadığından, 
ki bunlar o kadar pahalı da değil, artık eski 
usul sırtta taşman el pompaları ile bunlar öl
mez. Rica ediyoruz, ithal etsinler icabederse, 
ama buranın verimli meyvalarını, hasılatını, en 
nihayet küçük, böyle bâzı paralar yüzünden 
mahvetmeye hiçbirimizin hakkı olmaması gere
kir. Onun için ben bu vadinin bilhassa husu
siyetini belirtmek ve bugün Sayın Hükümeti
mizin nazarı dikkatine bu vadinin hususiyetini 
arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

«44, 
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Lâyık olduğu ehemmiyeti vereceklerine kaaniim. 
Kendilerine şükranlarımı arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Daha evvel açık oylarınıza arz edilmiş olan 

kanun tasarı ve tekliflerinin oylama sonuçla
rını arz ediyorum: 

Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 200 üye ka
tılmış; 196 kabul, 1 ret, 3 çekinser oy kulla
nılmıştır. Nisap hâsıl olmadığından yeniden 
oylarınıza arz edilecektir. 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleket
lerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkındaki 
kanun tasarısının oylamasına 203 üye katılmış; 
198 kabul, 1 ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır. 
Nisap hâsıl olmadığı için yeniden oylarınıza 
sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ha
va Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının açık oylamasına 204 üye katılmış; 201 

. . .>. . . 
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kabul, 1 ret, 2 çekinser oy kullanılmıştır. Nisap 
hâsıl olmamıştır, yeniden oylarınıza sunulacak
tır 

1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanununun 2 sayılı Tablosunun 5 nci bö
lümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin açık oylamasına 205 üye ka
tılmış; 200 kabul, 2 ret, 3 çekinser oy kullanıl
mıştır. Nisap hâsıl olmamıştır, yeniden oyları
nıza sunulacaktır. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin açık oyla
masına 201 üye katılmış; 196 kabul, 5 çekinser 
oy kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmamıştır, yeni
den oylarınıza sunulacaktır. 

«150 milyon liralık madeni ufaklık para 
bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının açık oylamasına 199 sayın üye katıl
mış; 195 kabul, 4 çekinser oy çıkmıştır. Nisap 
hâsıl olmamıştır, yeniden oya sunulacaktır. 

Vakit geçmiş olduğundan 6 Mayıs Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,30 

....... >o< 
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Ege üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 

4 neti maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut > 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İsmail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı \ 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekin&erler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
200 
196 

1 
3 

237 
13 

[Kabul edenler] 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat uzarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgelıan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli ^ 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BtLEOÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Nuri Ahıskahoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Apslan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İbrahim Eten). Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya.Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven m 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
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Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 
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NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sarısözen 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğltt 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova * 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğhf 
Yusuf Ziya Yücebilgip 

[Reddeden] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

[Çekinserler] 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

[Oya kaUlmıycmkvr] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte* 
pepınar 

İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğhı (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AJFYON KARAHİSAR 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör (î.) 
Kerem özcan (1.) 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren (1.)' 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
tbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 

Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (î.) 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

. ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
I t ı f Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. €.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztih'k (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan G-öğüş 
Hüseyin Inceoğlu (1.) 
Kudret Mavitan 

Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali (î.) 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim GökaT 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabrı Varda rlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan, 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurattin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
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MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Töpaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

M. Meclisi B : 08 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekr^m Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 

_ 

[Açık ü[ 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İsparta 
istanbul 
tzmir 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

5 . 5 . 1965 0 :1 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Salâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

yelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

___ 
Yekûn 13 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 98 6 . 5 , İ965 O : 1 
Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında kanun tasa

rısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

"* 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cahit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AM Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İsmail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel / 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkim 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüühak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Agva 
ihsan Ataöv 
Hasan Febımi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 203 

Kabul edenler : 198. 
Reddedenler : 1 
Çekimserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 243 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Melâhet Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BÎLEOÎK 
a 3 • T*» 
Şadı Bınay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

1 Turgut Çulha 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Vefik Pininçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmeıı 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Beıeketoğlu 
Abdullah CUli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoglv 
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KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Füiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

M. Meclisi B : 98 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erfoek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

5 . 5 . 1965 O : 1 
NİĞDE 

Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Reddeden] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 

[Çekinserler] 
İÇEL 

Yahya Dermancı 

[Oya kattlmtyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yıianlıoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHISAR 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör (1.) 
Kerem özcan (1.) 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail E üstü Aksal 
Burhan Apaydro 
-Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Ömer Ekon 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal Demir (î.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim f%tem 
Ekrem Paksoy 

M. Meclisi B : 98 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat (I.) 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

gORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi üüldoğan 
Recai îskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
FTürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

5. 5 . 1965 0 : 1 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali (1.) 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Taihsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orfhon 
Naci öktem 
Ilhami Sanear 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 

tZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doffaneay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âlı Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
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. 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (l.)_ 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
(B.) 
Oğnzdcmir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

M. Meclisi B : 98 
Puad Sirmen (Ba§kan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gûrer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa (1.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan ' 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

5 . 5 . 1965 0 : 1 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

70NOTTT.DAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 98 5 . 5 . 1965 O : 1 
Türkiye Oumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

• 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Ajtalay 
AM Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İsmail Gence 
İbrahim Imdraalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt ' 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker . 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

üye Bayım : 450 
Oy verenler 204 

Kabul edenler 201 
Reddedenler 1 
ÇeMnserler 2 

Oya katümıyanlar : 233 
Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler] 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Rinay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelükbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sez/gin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinıçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Âsbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytin>oğiu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çüli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balıım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper ' 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
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Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayoü 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

M, Meclisi B : 98 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpasar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hifomi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürlk 

[Rede 
MAI 

Mehmet D 

[Çekin 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarribrahimoğlu 

[Oya katı 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğiu 

5 . 5 . 1965 0 : 1 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Geri t oğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Alltay 
Güner Sansözen 

leden] 
JLTYA 
elikaya 

serler] 
İÇEL 

Yahya Denmancı 

Imvyarilar] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir geyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan, Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nevzat Şener 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Ayibar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
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Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
varı 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (î.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğkı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 
î&met Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğülu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS. 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (1.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 

M. Meclisi B : 98 
Necini ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

- DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1 Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naöi Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 

. GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tir ali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

5.5.1965 0 : 1 
Sekip înal (B.) 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka, 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
lhami Sancar 
tsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker ., 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Musttafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Ali Özkan 

Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hürrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
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NÎĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ek^em Alicin 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 

-

M. Meclisi B : 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tarı 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 
tbra&im Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

m 5 . 5 . 1965 0 : 1 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
KâmUran Ural 

TUNCEIİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoelu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 

-
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M. Meclisi 
7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 

18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 

B : 98 5 . 5 . 1965 O: 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci bölümünün 

kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
ismail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldın m 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem. Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmı Keritmoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihait Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
205 
200 

2 
3 

232 
13 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
. Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha • 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
fidip Rüştü Akyürek 
Sadröttan Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Öevat Dursun oğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmeıı 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

1 GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah öffli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Baikşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdİkmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
&bdur rahman Altıığ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayoi 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Ylicesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçülk-
tepepınar 

M. Meclisi B : 98 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

. MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren — 

5 . 5 . 1965 0 : 1 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur -f.-
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 
Mehmet Başaran 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

[Reddedenlerf 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

MALATYA 
Mehmet Dolikaya 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

[Çekinserler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sanibrahimoğhı 

[Oya kahlımyanlar] 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloşlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 

Veld Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

URFA 
Malay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK » 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüo£lr: 
Yusuf Ziya Yüc?bilgin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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M. Meclisi B : 98 5 . 5 . 1965 O : 1 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
İFuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağ-aoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halıt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaUtacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Buırhat Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çohanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şoh oğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai lskenderoğlu(B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioglu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil • 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolalt 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankaıı 

-Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
ömerzZekâi Dorm'an 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben ' 

Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar 
tsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabrj Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

Sırrı öktem 
KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
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Şevki Aysarı 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştaıı 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alfoan 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin ö^alp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alipam^m 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekii 
İbrahim Göker 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Rahmi Gün ay 
Şebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramı] 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali DizmaD 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

TUNCELİ i 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan | 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereiscğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

«, 

-m<t 
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2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştiril meşine dair kanun teklfine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
tsmail Grence 
ibrahim İmirzalıoğkı 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmı Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
201 
196 

0 
5 

236 
13 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Vefik Pirinçei'oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler ' 
Cevat Dursunoğk 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmerı 
ibrahim Etem Kılıçoğh. 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neona eddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet AK Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Vahyi üzarar 
Selim Sarper 

ı Hüsamettin Tiyansan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

| Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkaıı 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
İbrahim Tekin 
Ahmet Top"aloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

* 5 . 5 . 1965 O : 1 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
.Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gülcy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hami t Kiper 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Çekinserler] 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

l Oya kattlmtyanlar] 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör (1.) 
Kerem özcan (î.) 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlıı 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

Orhan Öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
leki Yağmurderel* 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakrlıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğttı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren (1.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
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Mehmet Tiritoğlu 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (i.) 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktcme 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (t.) 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai İskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I.Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıcoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.). 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Ganbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu (I.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali (t.) 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Ratip T ahir Burak 
Talisin Demiray • 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
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Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Ilhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Aü Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan G ursan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart * 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyart 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 
Seyfi Güneştarı 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
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Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
MusMhîttin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SttBT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Ya§a (t.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan j 

Haşim Tan 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

1 H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Şabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

[Açtk üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

. 
Yekûn 13 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş. (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t.) 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

İX&< 
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150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Âitmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AH Turanlı 
4FY0N KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İsmail Gence 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdtilhak Kemal YörüV 

ANTALYA 
Etem Ağya 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 

Üye sayın 
Oy yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
199 
1 95 

0 
4 

238 
13 

[Kabul edenler] 
Mustafa Şükrü K©ç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bllgehar 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

Turgut Çulha 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Du/rsunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan ŞenyuTt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıiıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Hal LS Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah CilM 

İÇEL 
Mehmet AH Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran-
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Zeki Zeren 

İZMİR AAMJAAAv 

Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu» 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
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Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
-Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs «.yol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fabih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
AJi Erbek 
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Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeıhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

5.5.1965 O : 1 
NlĞDR 

Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güdey 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmdt Kiper 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazıova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
A;talay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Veli, Uy ar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoglü 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Çekinserler] 
İÇEL 

Yahya Dermancı 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 

[Oya katıhnıyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Alli Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

Nevzat Şener 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
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Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim M üren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

Abdurrahmarı Güler I 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sanan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora} 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Îskenderoğlu (B.) 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güidoğan 
Recai Îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. A.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğnıl Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cem alçılar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Nureddin özdemir 

Sabahattin Savacı 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
-îrhan Eyüboglu 
Fahrettin Kerim Göka> 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
A liri urraih m a n Yazgan 
Malik Yolaç 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hrataydoğiıı 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
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Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedaı 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkana 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
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Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlıı 

SÜRT 
Cevdet. Aydın 
Süreyya öner 
Adîl Tim a 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğhı 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

5 . 5 . 1965 O 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Koeaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet TaMıakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestile i 

Yekûn 13 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
98. BİRLEŞİM 

5 . 5 . 1965 Çarşamba 

Saat: 15,00 

t 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Ege Üniversitesi adiyle bir üniver

site kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/638) (S. Sayısı: 695) 

X 2. — Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkın
da kanun tasarısı (1/763) (S. Sayısı: 885) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı (1/617) (S. Sayısı: 856) 

X 4. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/803) (S. Sayısı : 934) 

X 5. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/527) 
(S. Sayısı : 807) 

X 6. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasansı (1/651) (S. Sayısı: 725) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

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

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlio*lu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu

lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/818) 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

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

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

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

9. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

10. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, 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) 



11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tanm arazisi ağaçlandınlan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konulannda, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair îmar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

12. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in. İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadannın tamamlandığına dair îmar 
ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

13. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'rın, 
îktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

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

15. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

16. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edii 
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

17. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

18. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlio^-
lu'nUn, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tssisbrine dair Kcy İdleri Bakanından sözlü so
rusu (6/863) 

19. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yanm kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/S71) 

20. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
m, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plâjlannda Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından şösîü sçırusu (0/872) 

21. — îzmir 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 Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

23. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat-
lannın sağlanması için ne düşünüldüğüne dâ ir 
îçişbri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

23. — îsmir Milletvekili Şınasi Osma'nm, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

21 — Çanakkale BTilletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, îbnülemin Mahmut Kemal înal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

25. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
I Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 

kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

26. — 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) 

27. — Toka*. Milletvekili Mehmet. Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yanm kalan kısmının, ne zaman ikmal eri il ere
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
dan sözlü soruşu (6/883) 

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yi-
Unda, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı» 
nlan iki çimento fabrikasının etüt ve proje-
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi 8&» 
kanından sözlü sorusu (6/884) 

29. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklannın, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol tajribedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

I şözjü sorusu (6/885) 



S İ — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyaceğine dair Köy illeri ve Devlet Ba
kanlarından s'izlü sorusu (6/886) 

31. — Kocaeli Milletvekili S'ireyya 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) 

32. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Ğiritlioğ-
lu'nun. Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

34. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği îdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nm, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Miüet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

35. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazbva'-
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) 

36. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sö2İü sorusu (6/907) 

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin 
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

38. — 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) 

39. — Bize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Rize'nin Ikızdere, Çamlıhemşın ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

40. — Rize Milletvekilli Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

41. — 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) 

42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
3orusu (6/920) 

43. — 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) 

44. — Giresürİ Milîetveîdli Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşâ 
ve ikmalinin bir plâna bağh olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

45. — 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) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un. malî. iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma ve Malîye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/924) 

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

48. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

49. — 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) 

50. — 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 içişleri Bakanından, sözlü sorusu 
(6/928) 

51. — Samsun Milletvekili îlyas Kıflıç'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) 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, işten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

53. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

54. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğüu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

55. — 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) 

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

57. — İstanbul Milletvekili Reşit ÜHker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
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) 

58. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

59. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde vs ha. 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

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

61. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

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

63. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

64. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokolden çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 
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ÖB. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I 

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) 

68. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak 
ça'nm, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi I 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru- I 
su (6/944) 

67. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem- I 
in, 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 
(6/945) 

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

69. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk- I 
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) I 

70. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu I 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik I 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair I 
Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

71. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kumlaca I 
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda I 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/949) 

72. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer- I 
in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın- I 
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından I 
sözlü sorusu (6/950) 

73. — Aydın Milletvekili Hilmi Avdmçer I 
in, Aydın'in Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl- j 

ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

74. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, 
artan tanmsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

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

76. —- 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) 

77. — 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) 

78. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytin-
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) 

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

-S0. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

81. — 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 so
rusu (6/959) 

82. — 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) 

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tanm Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

84. — 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) 

85. —* Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytino£-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

86. — 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) 

87. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

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

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

90. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 
. 91. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

92. — Mardin Milletvekili Talat Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa-

yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

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

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

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

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman Isjletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tanm Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

98. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

10D. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

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

asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

103. — 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) 

104. — İstanbul Milletvekili Zski Zerenin, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanb Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/982) 

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

106. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

107. — Zonguldak Milletvekili Kenan E .̂en-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

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

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

110. — Bin^il Milbtvokili M. Sıddık Aydar'-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

111. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair; Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

112. — 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) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aralın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

114. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
zeytinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

115. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

116. — istanbul 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) 

117. — 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) 

118. —-. 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) 

119. — 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) 

12D. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbi» 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

121. — izmir Milletvekili Şina^i Oıma'mn, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka» 
mndan sözlü sorusu (6/999) 



122. — Edirne Milletvekili ilhami 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 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

123. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
iîî, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihahççık'ın Sulyeler köyü öğretmeni! 
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

127. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

128. — 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) 

129. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

130. — Eskişehir Millotvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

131. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

132. — 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) 

133. — Tokat Milletvekili Mahmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

134. — 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) . 

135. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

136. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 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) 

137. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

138. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

133. — Çanakkale Milletvekili Ahmet. Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

140. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanında,» sözlü sorusu 
(6/1018) 



141. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
»özlü sorusu. (6/1019) 

142. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

143. — Burdur Milletvekili Nadir Y&vuz-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

144. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
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) 

145. — Diyarbakır Milletvekili Recai isken-
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) 

146. — 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) 

147. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

148. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
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) 

149. — Adyın Milletvekili Hihni Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
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I dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

sözlü sorusu (6/1027) 
150. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydımçer'-

I in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yankent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay 

I üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

151. — 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 sorusu 
(6/1029) 

I 152. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş-

I haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

153. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 

I tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
I dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 

(6/1031) 
154. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

I 155. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler-

I de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
I ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
I Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

156. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
I menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
I yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
I ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 

dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

I 157. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
I menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka

rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

158. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç sene
dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 

I Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1036) 



159. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine, DSİ 
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) 

160. — 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) 

161. — Erzurum Milletvekili OayasettSn Ka-
raca'nın, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

162. — Erzurum Milletvekili (Siyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

163. — 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) 

164. — 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) 

165. — 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) 

166. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

167. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

168. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 

tebriklerin bedeline ve posta masraflarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

169. — 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) 

170. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in,. 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 

171. — Sakarya Milletvekili Muölihittin CHi-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

172. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,. 
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) 

173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytânoğ-
lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını: 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1051) 

174. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakan-
mndan sözlü sorusu (6/1052) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytümoğ-
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) 

176. — Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytînJoğ-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

177. — Sakarya Milletvekili MusKhittdn GKi-
rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tâyin 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/1055) 
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178. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-

nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda vatan
daşlara fena işlem yapıldığının ve İskilip Kayma
kamının makamında bâzı vatandaşları dövdüğü
nün doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1056) 

179. — Ankara Milletvekili ibrahim 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) 

180. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, İçişleri Bakanının seylâp bölge
sine gittiğinin bültende tekrar edilmesi için 
TRT Haberler Dairesine, telefonla, baskı yapıl
dığının doğru olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1058) 

181. — 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) 

182. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nın, General Electric Firmasından satınalı-
nan dizel elektrik lokomotiflerine dair sözlü 
soru Önergesi, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1060) 

183. — Amasya Milletvekili Reşat Arpaçıoğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sim sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk karannm sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

184. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbns konusunda 
Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

185. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'm, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngörülen 
ve Güney - Doğu Bölgesinde kurulması karar-

laştınlmış bulunan Çimento Fabrikasının yeri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/1063) 

186. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

187. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçekleştiğine 
ve İlk Beş Yıllık Programda bir değişikliğin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/1065) 

188. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Milletvekillerinden, içMli ola
rak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı 
saygı dışı hareket edenler hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/1066) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ille Adıa-

na Milletvekilli 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 - ÎKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(M. Meclisi 98 nci Birleşim) 




