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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Milletvekili Reşat Özar'da, Söke ova
sının yeniden uğradığı sel felâketi dolayısiyle 
hemen ele alınması gereken tedbirler ve geç
mişteki vaitler hususunda bir konuşma yaptı. 

Başkanlık Divanının milletvekillerinin Mec
lise devamlariyle ilgili kararı okunarak İçtü
zük hükümlerinin uygulama şekli üzerinde bir 
açıklama yapıldı. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ile, 

Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'm, Ba
yındırlık Komisyonundan ve, 

Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Sayıştay Komisyonundan çekildiklerine 

dair önergeleri okundu, bilgiye sunuldu. 

Son defa yapılan milletvekilleri seçimi do-
lasiyle, üyelerinden bâzıları Milletvekili 
seçilememiş bulunan Avrupa Konseyi îstişari 
Meclisi Türk Grııpuııdaki açık üyeliklere1, Îsti
şari Meclis Statüsü gereğince siyasi parti grup
larınca gösterilen asil ve yedek üye adayları 
isimleri Yüce Meclisin bilgisine sunuldu ve böyle
ce bu adayların seçilmiş sayıldıkları bildirildi. 

Komisyonlarda acık bulunan üyelikler için, 
parti gruplarınca teklif edilen adaylar üzerin
den seçim yapıldı ve tasnif sonunda bu aday
ların aynen seçildikleri anlaşıldı. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, arsa 
spekülâsyonunu önlemek için, mahallî idarele
rin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsala
rın, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, veri
lip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından, 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
son beş sene içinde tekniker okullarından kaç 
öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından, 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Bur-
dur'un Gölhisar ve bucak ilçelerinde kurutulan 
Hazine arazisinin topraksız köylülere kiralan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan, 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 
Türkiye'de yapılması kararlaştırılan üçüncü De
mir - Çelik Fabrikasının, nerede kurulmasının 
düşünüldüğüne ve, 

Mart 1965 te temeli atılan Çaycuma Kâğıt 
Fabrikasının yapımına başlanmaması sebebine 
dair, Sanayi Bakanından sözlü soruları, soru sa
hipleri ikinci defadır hazır bulunmadıklarından, 
düştü. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, halen 
Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisince sevk 
edilmiş, hangi kanun tasarı ve tekliflerinin mev
cut bulunduğuna dair Millet Meclisi Başka
nından sözlü sorusu ve bu soruya cevap vermek
le görevlendirildi Başkanvekili hazır bulunma
dığından, dönüşüne raslıyan gelecek Çarşamba 
gününe ertelendi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar, her sene, 
Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve biçer 
- döver ithal edildiğine dair Başbakandan ve Ma
liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu ve gerekli istatistik bilgilerin top
lanabilmesi için soru sahibinin de rızasiyle, bir 
ay sonraki birleşime bırakıldı. 

44 ve 48 sayılı sorular ilgili Bakanlar hazır 
bulunmadıklarından cevaplandırıl amıyarak ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Sinop'-
un, Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükümet ko
nağı yapılacağına dair Bayındırlık ve Maliye 
Bakanlarından södü sorusuna ve, 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Osmancık'-
ın Aşağızeytin köyü civarında yapılan köprü
nün devamı olan yolun Vezirköprü'ye uzanan 
kısmının da yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım ve Baymdrılık Bakanla
rından olan sözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Etcm Erdinç cevap verdi. 

17 Aralık 1905 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime (saat 16,15 te) son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
lsm.au Arar S. Tekin Müftüoğlu 

Kfüip 
A./"" !'l 

Ahdülhâri Akdoğan 
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2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — İş ve meslek bakımından ayırım hak

kında 111 sayılı Milletlerarası çalışma sözleş
mesinin onaylanmasının oygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/74) (Dışişleri ve Çalış
ma komisyonlarına) 

2. — Kuşların korunmasına dair Milletler
arası sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/75) (Dış
işleri ve Tarım komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-

fi Gerger ve 9 arkadaşının, kesin idari karar-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin anahtarları çevirdikten sonra beyaz ka
bul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Sarıibra-
himoğlu ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Çukobirlik, meslekî kuruluşlardaki nakiller, tâ
yinler ve bâzı müdahaleler hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Mehmet Ali Arsan siz de Kıbrıs mese

lesi ile ilgili gündem dışı söz istiyorsunuz. Yalnız 
her iki arkadaşdan da istirham edeceğim beş 
dakikayı geçmemek üzere mümkün olduğu ka
dar kısa bir şekilde beyanda bulunsunlar. 

• 1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda 
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KÂĞITLAR 

lar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair 
kanun teklifi. (2/163) (İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 
3 arkadaşının, 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürür
lükten kaldırılmasına ve bu kanuna yeniden üç 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/164) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi. (2/165) (Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

görüşülmüş olan Kıbrıs meselesinde aleyhimize 
verilen karar dolayısiyle Hükümetin hemen açık
lama yapmasını istiyen konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Dün akşam Birleşmiş Milletler Siyasi Komis

yonunda Kıbrıs tezi; dörtlerin Kıbrıs tezi oylan
dı. Bu oylama neticesinde elde ettiğimiz bilgiye 
göre, 32 ret. 6 tasvip 50 küsur da çekinser oyla 
Kıbrıs'ın dörtler tarafından ileri sürülen tezi, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Türk 
Milletinin bu suretle aleyhine tecelli etmiş oldu. 
Şimdi, bu durum henüz Türk Kamu oyunda 
yankılarım yapmadan sayın muhterem Hükü-

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

—'577 — 
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met Başkanının Yüce Meclise Kıbrıs hakkında I 
müstaceldi bilgi vermesini bir Milletvekili ola
rak yerinde görmekteyim. Dâvaları mecrasın
dan çıktıktan sonra tekrar mecrasına sokmak 
için sarf edilecek gayret, her haldeki Türk 
toplumunun başlangıçta ya taksim veyahut da 
Kıbrıs'ta bulunan iki cemaatin mevcudiyeti te
zinin kabulünü ileride engelleyebilir ve bu su
retle Kıbrıs, dâvamız Türk Milletinin savundu
ğu fikrin aleyhine tecelli etmiş bir kararla 
karşı karşıya kalır. Bundan dolayı Sayın Hü
kümet Başkanından Yüce Meclise dünkü kara
rın neticesi hakkında bilgi vermesini rica ede
ceğim. 

Hürmetlerimle. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrdhim-
oğlu'uun Adana'da Çukobirlik'te ve Ceyhan ile 
Maraş'ta Ticaret Hakanlığının onamasiyle mey
dana çıkan atama ve aziller dolayısiyle konuşması 
ve Ticaret Bakanı Macit Zer en'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
run. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, meslekî kuruluşlar, 
malûmuâliniz demokratik idarenin ve memleket 
iktisadi hayatının vaz geçilmez unsurlarıdır. Bu 
kuruluşlar üzerinde her hangi bir maksatla hak
sız olduğu zannını veren tasarruflara gitmek 
doğru değildir. Halkımız, bu kuruluşlara karşı 
daima kuşkulu olmuştur. Yetkili devlet adam
larının, idare adamlarının, halkın bu kuşkusunu 
giderecek el ve işbirliği içinde çalışmalarını 
mümkün kılacak havayı ve ortamı yaratmak va
zifeleridir. Halbuki son zamanlarda görmekte
yiz ki, esefle tesbit etmekteyiz ki, iktidarın ve 
iktidara bağlı idare elemanlarının bu kuruluş
ların, memurları hattâ müstahdemleri üzerinde 
ki tasarrufları ve kongrelerinde izledikleri po
litika ve tutum hiç de halka cesaret verici ve 
partizan maksatlar güdülmediği intibaını yara
tıcı bir mahiyet ve nitelik taşımamaktadır. 

Bu cümleden olarak merak eden arkadaşla
rıma arz etmek isterim ki, meselâ, kendi seçim 
'bölgem olan Adana Çukobirlik'te, Ceyhan'da, 
Maraş'ta sadece Ticaret Bakanlığının tasdikine, 
tasvibine arz ile tekemmül eden dokuz tâyin ol
muştur. Meselâ, çok kısa bir zaman içinde bu, 
meselâ 'bunlardan birisi gayet calibi dikkattir. 
Bundan birkaç ay evvel Umum Müdür vekili i 
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I olan Ali Nadir Öz, önce bu görevinden alınmış, 

Yenice Kooperatifi Başkanlığına verilmiş. Ora
dan, aradan birkaç gün geçince Maraş'a tâyin 
edilmiş. Şimdi de haber almaktayız ki, Kırık
han'a verilmiş. 5 - 6 ay içinde bir memur, bu şe
kilde tedirgin edilmez arkadaşlar, Bir memıu* 
lüzumludur, tutulur, lüzumsuzluğu tesbit edi
lirse ıböyle tedirgin edilmez; delilleri ortaya ko
nur, işine son verilir. (A. P. sıralarından gürül
tüler ve hu gündem dışı mevzuu mu, sesleri) 

Gündem dışı mevzuu arkadaşlar. Bakınız 
Ceyhan'dan birisi şoför diğer 'birisi de odacı ol
mak üzere 8 - 10 kişi azledilmiş, yerine orada 
maalesef partizan olarak tanınan 'birtakım ele
manlar alınmıştır. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) —• Nereden 
'biliyorsunuz partizan olduğunu?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— İşte buradan. Benim memleketlmdir bilirim 

I İsimlerini de okumak istemem... 
BAŞKAN — Sayın Sarıübralıinnoğlu karşı

lıklı konuşmaJlara girişmeyin, gündem dışı ko
nuşmanızı 'bitirin lütfen. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Evet Sayın Reisim. Muhterem arkadaşlarım 
afedersiniz Türkçe'de bir söz vardır, yanlış bir 
söz, ben hunu tashih ederek burada ifade et-

I mek isterim, «Sinek pistir ve mide bulandırır.» 
HAMİT FENDOĞLU (Malatya) . - O sinek 

size aittir. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Maalesef bu sinek size aittir. 
BAŞKAN — Sayın Fendoğlu müdahale et

meyin. Gündem dışı söz istiyorsanız size de söî. 
vereyim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu işler böyle baş
lar. Ben de senin gibi ıböyle lâf atan milletve
killerini çok gördüm ve dinlettim. (Soldan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, karşı
lıklı görüşmelere girişmeyiniz lütfen. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sizin 
zamanınızdaki tâyinleri de biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hamit Fendoğlu, lütfen 
müdahale etmeyin. Gündem dışı söz istiyorsa
nız size de gündem dışı söz vereyim. Fikirleri
nizi buradan söyleyin. Ama yerinizden müda-

i hale etmeyin rica ederim. 



M. Meclisi B : 24 17 . 12 . 1965 O : 1 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Konuş
tuklarının gündem dışı konuşma ile ne alâkası 
rar? 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşuyor zaten 
efendim. Gündemde değil ki. 

Sayın Sanibrahimoğlu lütfen bitirin konuş
manızı. 

KEMAL SARIÎBRAHtMOĞLU (Devamla) 
— Mu'hterem arkadaşlarım, diğer bir müdaha
le, Ziraat Odalarına, Ziraat Odaları kongreleri
ne müdahaleler başlamıştır. Diyarbakır'da 'bü
yük bir kavgaya sebebiyet verilmiştir. Trab
zon'da sahtelik ve birtakım tahrifat yapıldığı 
iddiası meveudolan ve 10 odadan sekizi tara
fından itiraz edilen ve Genel Başkanlık tarafın
dan da bütün bu meselelerin halli ile kanun da
iresinde bir seçim yapılmasını mümkün kılmak 
için tehir edilmiş olan Ziraat Odadan kongre
si, Ziraat Vekâletinin, önce Ziraat Odaları Ge
nel Başkanlığının bu tutumuna muvazi emirle
rine rağmen, bilâhara verilen bir tel emriyle sa
dece merkez oda ve Tonya kazası Ziraat Oda
sının iştirakiyle yani beşte bir, sekizde bir de-
leğenin iştirakiyle vilâyet kongresi yapılması 
yoluna gidilmiştir. Bâzı davranışları ile şahsı
na hürmet duymaya başladığım ve bunu da 
kendisine açıkça ifade ettiğim Sayın Ziraat Ve 
kilinin, Hukuk Müşavirlerini bu gibi mevzular
da daha iyi dinlemelerini istirham ederim. Zira
at Odaları Kanunu, Ziraat Odalarını müstakil 
kılmıştır.- Ziraat Vekâletinin bu gibi müdahale
lere hakkı yoktur. Bu itibarla muhterem arka
daşlarım, bu memlekette yapılması lâzım ve 
mümkün olan pek çok şey var bunları el - ek 
verip yapmak zorundayız. (Sol sıralardan, yaaa: 
sesi) Daha iktidarın ilk günlerinde; şu sö
züne hahi «yaaa....» diyecek kadar vaziyeti müd
rik olmıyan arkadaşlarım bulunursa, müşterek 
çalışma çok zor olur ve bunlar bir çorap sökü
ğü gibi birbirini takibeder. Odacıya kadar inen 
bir partizan davranış, sadece arkadaşlannım... 

HAMÎT FENDO&LU (Malatya) — O dav
ranış sizde. 

KEMAL SARIÎBRAHtMOĞLU (Devamla) 
—• Sadece arkadaşlarım, kendi Hükümetlerin
den sual sormasını mucibolmalıdır. Tepki değil 
sual sormasını mucibolmalıdır. 

HAMlT FENDOĞLU (Malatya) — Ya sen 
nasıl konuşuyorsun ? 

I KEMAL SARIÎBRAHtMOĞLU (Devamla) 
— Ben, burada bir hizmet yaptığım kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu lütfen 
I bildirdiğiniz konu dairesinde kalınız. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, hülasa sözlerimi 
bağlıyorum; Sayın Hükümet; bu noktalarda 
ikaz eder, dikkat nazarlarını belki de bir kıs
mından haberdar otlmadıkları bu gibi davranış
lara eğilmeye davet ederim. Hürmetlerimle. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz S ay m 
Asal? 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Muhterem 
Başkanlığın gündem dışı söz verişinde usulsüz
lük olduğu hususunda beyanda bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TALAT ASAL (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, mu'hterem arkadaşlarım; malûmualiniz, 
Parlâmentonun, bilhassa iki mühim fonksiyo
nu var: Bir tanesi, yasama görevi, diğeri de 
murakabe görevi, Murakabenin nasıl iera edile
ceği hususu, gerek Anayasamızda, gerekse bu
gün amel etmekte bulunduğumuz İçtüzükte ya
zılıdır. Gündem dışı konuşmalar bu istikamet
te yani, murakabe görevini tazammun eden gö
rüşmeler değillerdir. Âcil, Hükümetin derhal 
üzerinde yürümesi varması ieabeden hâdiseler 
gibi meseleler, bu kürsüye getirilir ve gündem 
dışı ilk konuşan arkadaşım gibi bir Kıbrıs me
selesi mevzuu konuşabilir. Ama Hükümetin ce
vap vermesini icabettiren bir soru önergesinin 
şümulü dairesine girebilen, bir genel görüşme 
açılmasının şümulü dairesine girmesi mümkün 
olan meseleler, gündem dışı kalıbı altında kür
süye getirilirse, bundan: evvelki oturumlarda 
da müşahede ettiğimiz gibi, Hükümet cevap 
vermek mecburiyetinde kalacak, milletvekili ar
kadaşlarımız teker teker her meseleyi İçtüzü
ğün, Anayasanın çizdiği prosedür içerisinde bu 
kürsüye getirmek lüzumunu hissedecekler bu, 
Parlâmento çalışmasının normal prosedürü dâ
hilinde olan iş değildir. Nitekim geçen celse, bu 
kürsüye getirilmiş olan konuya Devlet Bakanı 
cevap vermek mecburiyetini hissetti. Bugün Ti-

! caret Bakanı söz almak lüzumunu hissetti ve bil-
j hassa Sanibrahimoğlu arkadaşım pek iyi takdir 

m— 
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buyururlar, getirdikleri mesele, görüştükleri me
sele; üzerinde uzun uzadıya görüşülmesi lâzım-
gelen, karşılıklı münakaşaları icabettiren, tek 
taraflı olma, tek taraflı konuşma imkânına mü
saade etmiyen bir konudur. Pekâlâ muhterem 
Başkanlık, Hükümete takdir hakkımı kullandım 
size söz vermiyorum diyebilir. Çünkü takdire ta
allûk eden bir meseledir ve bu suretle de bir 
milletvekilinin ortaya atmış olduğu meselenin 
aslının izahı gayrimümkün hale gelir. Bunun 
içindir ki, gündem dışı mesele, bir murakabe me
selesi olarak İçtüzükte yer almamış bulunmak
tadır. O itibarla muhterem Başkanlık Divanının, 
bu istikamette davranışta bulunmadığı kanısın
da olduğum için söz aldım, eğer lütfederler, mü
saade ederlerse Sayın Başkanın bu yönde dik
katlerini çekmek istedim. Saygılarımla (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Macit Ze-
ren. 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDAN BÎR 
MİLLETVEKİLİ — Gündem dışı Devlet perso
neli hakkında söz istiyorum, acilen konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Devlet personeli mevzuunda... 

TİCARET BAKANI MACÎT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım; Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun mesle
kî teşekküller üzerinde kuşku yaratıcı mahiyet
te Hükümetçe ittihaz edilen tasarrufları bahis 
konusu eden konuşmasına cevap vermek zorun
da ve durumundayım. Ancak, ben bu vazifeyi 
yaparken, vazifeyi, bir yasak savma şeklinde ele 
almayı uygun görmem. Ortaya konulan bu me
sele hakkında, dört başı mamur malûmat arz et
mek isterim. ÇUKOBlRLlK sahasında bugüne 
kadar vâki olan tasarruflar gerçekten bir mü
dahale, idarenin serbest çalışmasına yukarıdan 
yapılmış bir müdahale ve zorlama olarak telâk
ki edilemez. Yerinde alınmış, yapılmış tasarruf
lar olduğunu izah edersem, bu takdirde Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun şu konuşmasını meş
ru tasarruflara karşı müdahale olarak vasıflan
dırmak da benim ve dinliyen arkadaşlarımın va
zifesi olur. (A. P. sıralarından alkışlar) Elbette 
ben, buna cevabımı arz ederken; zamanımızda 
yapılmış olan tasarrufları, zamanımızdan evvel 
yapılmış olan tasarruflarla mukayese etmek im
kânını da bulacağım. 

Bana bu imkânı verdikleri için kendilerine 
hassaten teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, şu an
da oturuma Başkanlık etmekte olan arkadaşımı
zın gündem dışı söz verme konusundaki inancı 
ve kanaati, bundan birkaç birleşim evvel Yüksek 
Heyetinize arz edilmiştir. Bendeniz çok zaruri 
ahval olmadıkça gündem dışı söz vermeye taraf
tar değilim. Ama bu gündem dışı söz müessese
sinin, yani içtüzüğün kabul ettiği bir müessese
yi büsbütün ortadan kaldırma anlamına gelmez. 
Bunun için mümkün olduğu kadar az arkadaşa 
kısa bir süre konuşmak şartiyle söz veriyorum. 
Ve nitekim bu oturumda söz istiyen arkadaşlar
dan konularını da yazılı olarak bildirmek şartiy
le iki arkadaşa söz verdim. Daha bâzı arkadaş
lar da söz istemektedirler. Maalesçf, gündemin 
de yüklü olmasını göz önünde tutarak bu arka
daşlara söz veremiyeceğim. 

Şimdi gündemimize geçiyoruz. 

3. — Antalya Milletvekili Hüseyin Avni 
Akın'ın, Ulaştırma Komisyonundan istifa ettiği
ne dair önergesi (4/17) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçilmiş bulunduğum Ulaştırma Komisyo

nunda, faydalı olamıyacağımdan istifa ettiğimi 
saygılarımla arz ederim. 

Antalya 
Hüseyin Avni Akın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Komisyondaki açıklara üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu se
çimlerin hep birden yapılmasını tasvibinize arz 
edeceğim. Açık üyelikler için hep birden seçim 
yapılmasını kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Seçimlerin tasnifinin bir tek tasnif komisyo
nu tarafından yapılmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kullanacağınız oy puslaları yerine 
kaim olmak üzere bastırılan kâğıtlar dağıtılmak
tadır. 

Şimdi tasnif Komisyonu için ad çekiyorum: 
Burada bulunan arkadaşlar lütfen, burada diye 
işaret buyursunlar. Turan Şahin? Burada. Şev-
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ket Raşit Hatipoğlu? Burada. Faruk Sükan? 
Yok. Abdullah Çilli? Yok. Selçuk Aytan? Yok. 
İhsan Ataöv? Burada. Şu halde efendim ayırma 
komisyonu Sayın İhsan Ataöv, Sayın Şevket Ra
şit Hatipoğlu ve Sayın Turan Şahin'den kurulu
yor. 

Şimdi oy verme için hangi ilden başlanaca
ğına dair ad çekiyorum. 

Çorum. 
Birşey mi var efendim? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim; Ulaş
tırma Komisyonunda C. H. P. adayı yeri açık
tır. Bolu Milletvekili Kemal Demir'i aday ola
rak gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim arz ederim. 

Efendim Çorum İlinden başlamak üzere oy
lar toplanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin 1 nci mad
desi ile bilgilerinize sunulan Antalya Milletve
kili Hüseyin Avni Akın'in Ulaştırma Komisyo
nundan istifası üzerine, dağıtılan yazılarda bu 
sütun boş bırakılmıştır. C. H. P. Grupu, bu ko
misyon için Sayın Kemal Demir'i aday gösteri
yor. Lütfen arkadaşların adayın ismini pusla-
larda işaret etmelerini istirham ederim. 

SADÎ PEHLÎVANOÖLU (Ordu) — Efen
dim dağıtılan listelerde Dilekçe Komisyonuna 
bendeniz, de aday gösterilmişim. Buna burada 
muttali oldum. Esasen adaylığı, bu husustaki 

adaylığı kabul etmediğimi bildirmiştim. Bir zü
hul eseri olsa gerek. Bu hususun tashih edilmesi
ni istirham ediyorum. 

BAŞKAN —•• Sayın Pehlivanoğlu'nun beya
nına muttali oldunuz efendim. Grupu bildirmiş
tir. Kendisi istifa ediyor. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Aday 
adaylığından efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, aday adaylığın
dan istifa ediyor. 

Efendim, arkadaşlar hazırsa oy verme işlemi
ne başlıyoruz. 

Zarflamaya lüzum yok kâğıtları efendim. 

İSMET KAPISIZ 7 (Konya) — Oy verme 
yoklama mahiyetinde telâkki edilsin efendim. 
Geçen birleşimde ekseriyet olmamıştır. Ekseri
yet olmadığı için bulunmıyanlar işaret edilsin. 

BAŞKAN — öyle telâkki ettik efendim, ta
lik ettik, ekseriyet olmadığı için, Tasnif Komis
yonu tutanağı zaten bu hususu tesbit ediyor. 

Şimdi oylamaya başlıyoruz. 
(Çorum Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı) 
BAŞKAN — Oy vcrmiyen arkadaşımız zan

nedersem kalmadı. Oy verme işlemi bitmiştir. 
Ayırma Komisyonu lütfen vazifeye. Sayın 

Hatiboğlu, Sayın Şahin ve Sayın Ataöv. 
Muhterem arkadaşlar, oyların ayırımı devam 

ederken, gündemin diğer maddelerine geçiyo
ruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Bu soruya cevap vermekle gö
revlendirilen Başkanvekili arkadaşımız izinli ol
duğundan 22 Aralık gününe bırakılmıştır. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her se

ne, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve bi
çer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde Sayın Ticaret 
Bakanının beyanı üzerine 15 Ocak 1966 gününe 
kadar mehillidir. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gö
re öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tü' 
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züklcrinin ne olacağına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Ali Fuad Ali-
şan'ın sözlü cevabı (6/44) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Bura
dalar. Sayın Başbakan veya adına cevap verecek 
Bakan? Burada. 

Soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim soruların Sayın Başba

kan tarafından sözlü, olarak cevaplandırılmasın
da aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 3 ncü maddesi uygulanacak personel rejimi
nin temel ilkelerini saptamış bulunmaktadır. 

Adı geçen maddenin (A) paragrafında bu 
temel ilkelerinden biri olan «Sınıflandırma» il
kesi, «Devlet kamu hizmetleri ve bu görevlerde 
çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektir
diği niteliklere, mesleklere ve Devlet için taşıdı
ğı değere göre sınıflara ayırmaktır.» diye tarif 
edilmiştir. 

Bu maddede açıkça belirtildiği gibi Devlet 
memurlarının bir «sınıflandırma» ya tabi tutul
ması öngörülmektedir. 

Bu duruma göre Millî Eğitim hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde en önemli görev ve sorum
luluk taşıyan, en ağır ve en çetin şartlar içerisin
de binlerce köyümüzde tek aydın insan olarak 
çalışanından, en yüksele dereceli eğitim kurumu
muzda görevli olanına kadar değişmez bir nite
lik gösteren öğretmenlik, meslekinin bütünlüğü
ne «tek sınıf olarak» korunmakta mıdır? Yoksa 
ilkokul, ortaokul, lise v. s. gibi ayrı ayrı sınıf
larla ve birbirinden farklı taiban ve tavanlarla 
mı değerlendirilmek istenmektedir? 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddesi şöy
ledir : 

«Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Mali
ye Bakanlığı ve ilgili kurumların yazılı görüşle
rini de alarak, yönetici ve icracı sınıfları ile bü
ro sınıflarını, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında
ki kanun gereğince sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi için gereken sınıfları ve müşterek 

yetişme nitelikleri olan bilimsel, teknik, meslekî 
ve diğer sınıfları tesis eder. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, bu sı
nıfların tüzüklerini Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kurumların ve Devlet Personel Sendikaları veya 
meslek birliklerinin, federasyonlarının veya kon
federasyonlarının yazılı görüşlerini de alarak 
hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar.» 

Bu maddenin 2 nci paragrafında ifade edil
diği gibi, Devlet Personel Dairesi, sınıf tüzük
lerinin hazırlanmasında, Maliye Bakanlığı ve il
gili kurumlarla birlikte personel sendikaları ve
ya meslek birlikleri ve federasyonlarının ya da 
konfederasyonlarının yazılı görüşlerini almakla 
yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülük açısın
dan Devlet Personel Dairesi öğretmenlik mesle
kine ilişkin ilgili kurum ve örgütlerden yazılı 
görüş almış mıdır? öğretmenlik mesleki statüsü
nü tesbit edecek olan sınıf tüzüklerinde bu gö
rüşlere ne derece yer verilmiştir ? Bu ilgili ku
rum ve örgütlerin görüşlerine rağmen öğretmen
lik mesleki, birçok sınıflı ve birçok dereceli bir 
meslek olarak mı düşünülmektedir? 

3. — öğretmenlik meslekinin ayrı ayrı sınıf 
ve derecelerde düşünülmesi, bunca yıldan beri 
bir çıkmaz içinde bulunan Millî Eğitimimize ne 
yönde etkili olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyu
run. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
ALÎ FUAD ALÎŞAN (Samsun) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Sakarya Milletveki
li Sayın Hayrettin Uysal arkadaşımın sözlü so
rusuna Sayın Başbakan adına cevap arz ediyo
rum. 

1. — öğretmenlik m. esi eki için yapılacak sınıf 
tüzükleri üzerindeki çalışmalar; henüz nihai saf
haya gelmiş, değildir. Konu 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğin
ce, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra 
sonuca bağlanacaktır. Her halükârda mesleke 
gereken önem verilecektir. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 36 ncı maddesine göre, sınıf tüzüklerinin 
hazırlanmasında Maliye Bakanlığı, ilgili kurum 
sendika ve meslek birliklerinin görüşlerinin alın
masına dair hükmüne, Devlet Personel Dairesin
ce itina olunmaktadır. Bugüne kadar tesis olu-
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nan sınıflar hakkında; Maliye Bakanlığı ile ilgili 
kurumların görüşleri alınmış bulunmaktadır. 

36 neı maddenin (b) paragrafı gereğince Ge
nel Kadro Kanununun her sınıf için özellik taşı
yan hükümlerinin de sınıf tüzüklerinde yer al
ması zarureti dolayısiylc anılan tüzüklerin hazır
lanmasının ikmali için Genel Kadro Kanununun 
çıkması beklenmektedir. Genel Kadro Kanunu 

•çıkar çıkmaz tekemmül ettirilecek bu tüzükler 
üzerinde ilgili kurumlar, sendika ve meslek bir
liklerinin görüşleri alındıktan sonra Danıştaya 
sunulacaktır. Sınıf tüzüklerinin hazırlık çalış
malarında kurumların ve Devlet Personel Daire
sine intikal etmiş bulunan sendika ve meslekî 
birliklerin görüşlerine, 657 sayılı Kanuna uy
gun oldukları ölçüde hizmeti aksatmamak için 
çok geniş bir yer verilmiş bulunmaktadır. Du
rum arz olunur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uysal söz istiyor musu
nuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, huzurunuzda Türk 
Millî Eğitiminde büyük dalgalanmalar yarata
bilecek bir konu için bulunuyorum. Sözlü soru
mun amacında, bugün hâlâ bir çözüm bekliyen 
ve Türkiye'mizin en önemli ve en başta gelen 
dâvalarından biri olan Millî Eğitime, eğitim 
bütünlüğünün anlamından uzak bir davranış ve 
zihniyetle, parçalayıcı bir personel statüsü uy
gulamak ısrarında bulunulduğu gerçeği vardır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdiye kadar büyük 
zorluklarla kazanılmış bulunulan ve en başta 
ilkokul öğretmenleri olmak üzere bütün Türk 
öğretmenlerinin hakları ve fonksiyonları, hem 
meslek olarak, hem de yurtça kalkınma çabala
rımız için taşıdığı değer bakımından kendi mes
lek bütünlüğü içerisinde ayrı ayrı sınıflara ay
rılmak suretiyle tahribedilmek istenilmektedir. 

Devlet^ Personel Dairesinde, Devlet Memur
ları Kanununun öngördüğü sınıf tüzükleri hak
kında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, 
bizzat kanunun Devlet hayatımıza getirdiği ye
niliklerden uzak, meslek kuruluşlarının ve ilgili 
kurumların görüşüne itibar edilmeksizin kişisel 
görüşlere dayandırılıp sürdürülmüştür. 

Üç yıldan beri meslek ve geniş anlamda eği

tim bütünlüğünü sağlayıcı görüşler, meslek ku
ruluşları tarafından, yüzbin öğretmen ve ilgili 
eğitim kuruluşları tarafından ısrarla ortaya bü
tün ayrıntılarına varıncaya kadar getirilmiş, fa
kat itibar görmemiştir. Çağdaş âmme prensip
lerini, çağdaş personel rejiminin Özelliklerini 
bilimsel ve gerçeklerden uzak yorumlayan bir 
görüş, özel bir statü kompleksi içinde büyük 
öğretmen çoğunluğunun sesine kulak tıkamış ve 
gerçekte birkaç görevlinin, kanımızca kısır gö
rüşlerine, uyulmak istenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ru
huna ve anlamına, esasta, aykırı bir görüş, sı
nıf tüzüklerini, öğretmenliği, ilkokul öğretmen
liği, yüksek okul öğretmenliği gibi tertiplerde 
bölme şeklinde anlamış, her bölümü ayrı ayrı 
statülere bağlama yönünde olmuş ve sonuca 
bağlanmak üzeredir. (A. P. sıralarından bir mü
dahale) 

Eteklerinden taşları lütfen at da beni dinle.. 
Bu durum, kazanılmış hakları, hukukları bir 

çırpıda silme anlamını taşımaktadır. 

Eğer öğretmenlik meslek sınıfı, bir meslek 
sınıfı olarak mütalâa edilmeyip bir meslek sını
fından ayrı mütalâa edilirse, kendi sınıfları 
içinde ayrı ayrı derecelere bağlanırsa, eğitim 
idareciliği ayrı bir sınıf olarak ele alınırsa, bu
günkü maaş düzeninden geriye dönülmüş olma
sı bir yana, alınteri ile en yüksek maaş seviye
sine ulaşma hakkı, fedakâr ilkokul öğretmeni
nin, ortaokul öğretmeninin elinden alınacak, 
açıkça ve refah getirme iddiası arkasında, hü
nerli bir düzenle öğretmenleri parçalara böle
cek bu anlayış, öğretmen topluluğunu tedirgin 
edecektir. 

Bu, sınıflara ve derecelere bölme işi sanıldı
ğı gibi öğretmenliğin kalitesini yükseltmede 
bir teşvik unsuru da değildir. Başlıbaşma özel
likle bir değer taşıyan öğretmenlik mesleki bü
yük bir çekişme ve güçsüzlük kaynağı olur, böy
lece sınıflara ayrılırsa. Her hizmet yeri ve de
recesiyle bir bütünlük gösteren meslekinizde 
teşvik, başka tedbirlerle, başka yöntemlerle ya
ratılmalıdır diyor. Öğretmen topluluğu Millî 
Eğitimde en büyük teşviki, hizmetin doğru ola
rak ölçülüp, değerlendirilmesi tedbirinde bulu
yor. 

Öğretmenliği bölmeyi, sınıf sınıf ayırmayı, 
ihtisaslar esasına bağlamak da hatalı, ayrı ayrı 
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ihtisas kollarının bulunması bu bölmeyi haklı 
gösterecek gerekçeler olarak ortaya çıkmıyor. 

• Aziz arkadaşlarım üzerinde ağır bir sorum
luluk taşıyan Türk öğretmenlerini, çeşitli sı
nıflara bölmekten Personel Dairesi ve Personel 
Dairesinin görev anlayışını iyice eleştirmek zo-
runluğunda olan Hükümetin dikkatine sunmak 
istiyorum. 

Yurt çocukları ve gençleri karşısında, bü
yük bir görev yüklenmiş olan Türk öğretme
ninin aynı zamanda kendi meslekinden kopup, 
bir yönetici sınıfı da bu meslek içinde meyda
na getirilmesi, Türkiye'de aşağı yukarı 38 bin 
öğretmenin idarecilik ~ sınıfı içerisinde dondu
rulması gibi bir durum ortaya koyacaktır ki, 
geri kalmış ve az gelişmiş bir memleket olarak 
eğitim dâvamızda öğretmenin fonksiyonunu 
düşünürsek ve daha binlerce öğretmene ihtiyacı
mız olduğunu düşünürsek, kanunun ruhuna ve 
anlamına aykırı olarak öğretmenlikten koparıl
mış bir idareci sınıfının eğitim bünyesi içerisin
de ne dereceye kadar faydalı olabileceğini de 
takdirlerinize bırakırım. 

Aziz arkadaşlarım, biz öğretmeni eğitici, 
öğretici ve yönetici olarak tanıyoruz. -Bu ba
kımdan öğretmenin eğitim teşkilatındaki öğ
retmenlikten ayrı bir hizmet bölümü olamıya-
cağ} düşünülmeden, bir yönetici sınıf kurma 
çabası içerisine girmek de hatalıdır. Plânlı kal
kınma devresinde etkin ve yaygın bir girişin 
böyle sınıflara ayrılmış bir meslek topluluğun
dan başarı beklemek mümkün olamaz. 

Şimdi, sözlerimi topluyorum; öğretmenlik 
mesleki için bütünlük, 45 yıllık Cumhuriyet 
hayatımızda peyderpey kabul edilen kanunlar
la tahkim edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, ilk
okul öğretmeninden, en yüksek dereceli okul
larımızın öğretmenlerine kadar, bütün öğret
menlere maaş bareminin en üst derecesine yük
selme hakkı tanınmıştır. Diğer yandan her de
rece ve tipteki eğitim kurullarımızın öğretmen
lerine baremin en üst derecesine ulaşma im
kânının sağlanmış olması, diğer bütün Devlet 
memurları arasında öğretmenlik meslekinin 
toplum kalkınması bakımından bizim gibi az 
gelişmiş bir memleketin bütün özelliklerini ta
şıyan bir memleket olarak, öğretmene ihtiya
cımız bakımından; diğer Devlet memurları ara
sında mümtaz bir yer kazandırmıştır. Bunu tar

tışma kabul etmiyen bir görüş olarak, ileri eği
tim anlayışı tesbit etmiştir. Sonra müktesep 
haklar da, Anayasa teminatı altındadır. 

430 sayılı «Tevhidi Tedrisat Kanunu» 1961 
Anayasasında da saygınlığını ve geçerliğini ko
rumuş bir kanun olmakla eğitim ve öğretimde 
birliği amaç aldığından, bunun uygulayıcısı öğ
retmeni ayrı ayrı sınıflara bölme, bu kanunun 
ruhuna da aykırı düşmektedir. 

Öğretmenlik meslekinin bütünlüğüne gölge 
düşürecek her hangi bir ayırılıcığa hiçbir se
bep ve surette mahal vermemek, her derece ve 
tipteki eğitim kurumlarımızın; öğretmenleri-

. nin tek sınıf olarak devamını titizlikle korumak 
ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bütünlük ve ahenk içinde gelişmesini sağlamak 
Türk kamu düzeni bakımından da zorunlu gö
rülmektedir. Öğretmenin yetiştirme fonksiyo
nu, insan yetiştirmesi üzerinde toplanır. Öğret
men ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de ay
nı özellikle ve nitelikle karşı karşıya bulun
maktadır. Esasta öğretmenin sınıf içerisinde 
öğrencisini yetiştirme niteliği ve ölçüsü, eğiti
min her kademesinde aynı şekilde devam et
mektedir. Tüzüklerin daha sonuçlanmadığını 
ve tüzüklerin daha kesin bir sonuca vardırıl-
madığını Başbakan adına cevap vermek lûtfun-
da bulunan Sayın Pevlet Bakanının buradaki 
konuşmasından öğrenmiş bulunuyoruz. Türk 
öğretmenlerini çeşitli sınıflara bölmekten kur
tarmak için; sonuçlanmamış bir noktada bulu
nan sınıf tüzükleri meselesinde Türk öğretme
nini tedirgin edebilecek bir durumdan kurta
rıp, ona ferahlık, meslekine ve görevine aşkla 
bağlılık verebilecek olan tek bir sınıf meyda
na getirilmesi konusunda eğitim hizmetlerine 
büyük değer ve önem veren Hükümetimizin 
hassasiyetle duracağına inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal bir dakikanız var. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Zaten 

bir dakika sonra bitiyor Sayın Başkanım, te
şekkür ederim. 

Kanımızca öğretmenlik tek dereceli bir sı
nıf olmalıdır. Öğretmenlik sınıfında kademe 
ilerlemeleri her yıl ve eşit miktarlarda olmalı
dır. Öğretmenlik sınıfı için bütün kalkınma 
hamlelerimizin kaldıracı saydığımız eğitim dâ
vamızın çözümlenebilmesi için, öğretmene top
lum içerisinde itibar ve güç verilebilmesi için, 

— 684 — 



M. Meclisi B : 24 17 . 12 . 1965 O : 1 

öğretmenlik sınıfı için, maaş tavanının en yük
sek gösterge rakamı olan 1 000 sayıya ulaştı
rılması en büyük temennimizdir. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye'mizin kalkınma
sını istiyenler, eğitim faktörünü gözden ırak 
tutamazlar. Bu mesleki bir bütün olarak değer
lendirmek gereklidir. Aksi bir uygulamanın 
vebali çok büyüktür. 

Hükümetin bu sorumu belirttiğim esaslar 
içerisinde görüp çözümleyeceğini sanıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Soru 'Cevaplandırılkmşitır. 
Muhterem »arkadaşlar, komisyonlar için ya

pılan soöim Sonucunu ayıran komisyonun rapo
ru gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda açık fbulurnan üyelikler için 

yapılan seçime (181) milletvekili katılmış, nisap 
bul ummadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye 

Muğila 
Turan Şattraı 

Üye 
Manisa 

Şevket. Haşit Hıatipoğln 

Üye 
Antalya 

thsian Altaöv 

'BAŞKAN — (Komisyonlar için seçim gelecek 
birleşime kalmıştır. 

Top'kuntı çoğunluğu olmadığı için 20 Aralık 
1965 Pazartesi günü sıaıait 15 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

(Kimilerin ol'madığımı ismen tesfciıt edelim 
sesleri) 

!BAŞKAN — Efendim, açık oy yapılmıyor. 
'Binaenaleyh oy verenlerin isimleri belli değil. 

Kapanma saati : 16,05 

*>m<i 
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 
24. BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1965 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A * BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1, *— Antalya Milletvekili Hüseyin Avni 
Aikm'm, Ulaştırma Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/17) 

2. — Komisyondaki açıklara üye seçimi. 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, 

hailen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mecli
since sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve tek-
lifilerinin mevcut bulunduğuna dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılımdan bugüne kadar, her se
ne, Türkye'ye hangi tip ve marka traktör ve 
biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakamlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

3. — Sakaırya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
HT, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gö
re öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tü
züklerimin ne olacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/44) 

4. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andicen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

5. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı 
söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dadr Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi fSoyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Anduaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarınla ve bugünkü iktisadi sevi
yelerinin o zamanla nazaran ne halde olduğuna 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/53) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ım, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugüne 
kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/54) 

10. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/55) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekondu!! arın eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakamından sözlü sorusu (6/56) 

12. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması 
icabeden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada 
olduğuna dair Tarum Bakanından sözlü soru
su (6/57) 

13. —: Ankara Millet vekili Ahmet Dallı 'ran, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 
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14. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-

lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet 'bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

15. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
işleri Balkanından sözlü sorusu (6/60) 

16. •— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

17. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

18. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair İmar ve İskân ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

19. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğime dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (ü/64) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül

düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman.* 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Küıç'ın, 
köy yollarının biran ©vveü bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
hailen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,. 
Orman Tekniker Okullunda Okuyan öğrenci ınik-
tarma ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu; 
(6/69) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İSLER 




