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1. — Geçen tutanak özeti 378:379 

2. — Gelen kâğıtlar 379:389 

3. — Yoklama 390 
4. — Başkandık Divanının Genel Ku

rula sunuşları : 390 
1. — Eskişehir Milletvekili Ertuğrul 

Gazi Sakarya'nın andiçmesi. 390 
2. — Kastamonu Milletvekili ismail 

Hakkı Yılanlıoğlu'nun. İstiklâl Savaşımız 
sırasında Türk düşmanlığı ile ortaya çık
mış olan İzmir Patriği Hrisostomos'un Ati
na'da dikilen heykeli üzerine millî his
lerimizi rencide eden yazılar yazılması 
dolayısiyle, bunun insanlık ve iyi dostluk 
münasebetlerine olan aykırılığını belirten 
demeci. 390:391 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerin
deki kırağı görmüş benekli pamukların 
şampanya tipi kabul edilerek düşük fi
yatla alış görmesinden üreticilerin za
rara uğradığına, bu sebeple şampanya adı
nın değiştirilerek pamuk müstahsilinin hi-

Sayfa 
maye edilmesine; kamyon, kamyonet gi
bi nakil vasıtalarının kınlan ön camları
nın Avrupa'dan gelen mika cinsi cam
larla değiştirilmesi zorunluğu dolayısiy
le şoför vatandaşların haklı şikâyetlerde 
bulunduklarına ve bu sebeple bu cins 
camların ithaline müsade olunnrasma dair 
demeci. 391:392 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasin-
li'ndn, Tekman ilçesinde geçen yıl ölüm
lere sebebolmuş olan bulaşıcı hastalığın 
aynı şiddetle hüküm sürmeye başlaması 
dolayısiyle esaslı tedbirler alınması ve 
Karayazı ve Tekman ilçelerinde birer 
küçük ecza dolabının bulundurulmasına 
dair demeci. 392:393 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, komisyonlar üyelerinin 
toplantılara katılmamaları yüzünden ko
misyon başkanlık divanlarının kurulama
dığına dair demeci. 393 

6. — Başkan Ferruh Bozbeyli'nin, son 
uçak kazasında şehit düşen subay ve 
astsubaylarımız için Millet Meclisinin 



Sayfa 
teessür ve tâziyetlerini bildiren yazısı ve 
Genel Kurmay Başkanı Orgenaral Cevdet 
Sunay'm cevabı. 393 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
lıoğlu'nun üye seçildiği Çalışma ve Mali
ye komisyonlarından istifa ettiğine d/air 
önergesi, (4/1) 393 

8. — Gümüş ane Milletvekili Sabahat
tin Savacının üye seçildiği Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
dan istifa ettiğine dair Önergesi. (4/2) 394 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm 
dönüşüne kadar kendisine, Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/110) 394 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ıır vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/111) 394 

11. — Çaycuma İlçesi Geriş köyü hane 
14 de kayıtlı Ismailoğltı, Emine'den doğ-

Sayfa 
ma 1 . 5 . 1943 doğumlu Sayit Şen ile 
aynı ilçenin Torloklar köyü nüfusunda 
hane 54 de kayıtlı Kâzımoğlu, Nazire'den 
doğma 25 . 5 . 1935 doğumlu Muharrem 
Karahatıl'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki dosyanın iadesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/112) 394 

5. — Sorular ve cevaplar 395 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 395 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Memurları Kanununun tat
bikatının mümkün olamıyacağı hakkın
daki ididalarm doğru olup olmadığına 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'm sözlü cevabı (6/5) 395:397 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya'daki Elektrometallürji Sa
nayi Şirketinin iflâs halinde olduğu 
hakkındaki yayının doğru olup olma
dığına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in 
sözlü cevabı. (6/6) 397:400 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem'in, dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
dönüşüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm vekillik edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Hâkim sınıfından olmıyan mahkeme başkâ
tiplerine yargı yetkisi tanıyan 7188 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde yer alan ve sorgu hâki
minin görevi başında bulunmaması veya sorgu 
hâkimliğinin boşalması hallerinde mahkeme baş
kâtibine sorgu hâkimliği görevini yaptırma im
kânını sağ'lıyan hükmün Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline, 

9 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât bek
çileri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinde 

yer alan «bunlara verilecek ücretin1 tâyini, mik
tarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi mahal
lerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre mec
lisi idarei mahalliyece tahtı karara alınır.» şek
lindeki hükmün Anayasanın 61 ve 126 nci mad
delerine aykırı olduğundan iptaline ve iptal 
hükmünün 25 . 4 . 1966 gününde yürürlüğe gi
receğine ve 

509 sayılı Tapulama Kanununun Anayasanın 
85 ve 86 nci maddelerine aykırı olduğundan ip
taline, işbu iptal hükmünün 12 Mayıs 1966 gü
nünden itibaren yürürlüğe girmesine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri okunarak 
bilgiye sunuldu. 

28 nci Tümen Komutanlığı Askerî Mahkeme
since ölüm cezasına çarptırılan Hüseyin Yavuz'
un mahkûmiyet dosyasının. 

378 — 



Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğdu mahal
lesi, 101 numaralı hanede nüfusa kayıtlı Alioğ-
lu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya
nın ve 

Demirci kazasının Viran köyü 40 numaralı 
hanede nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Hatice'den 
doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin Bilgin'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya
nın iadelerine dair Başbakanlık tezkereleri oku
narak ilgili dosyaların geriverildiği bildirildi. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının XX nci Ge
nel Kurul toplantısına katılmaları uygun görü
len izmir Milletvekili Settar tksel, Manisa Mil
letvekili Ertuğrul Akça ve Rize Milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal haklarındaki Başbakanlık tezke
resi okundu, kabul olundu. 

îzmir Miletvekili Şükrü Akkan'ın, pamuk 
ürününün değerlendirilmesi için ne gibi âcil ted
birler alınacağına ve destekleme alımının düşü
nülüp düşünülmediğine ve 

îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, her ge

çen gün pamuk fiyatlarının gerilemesi karşısın
da üreticinin ne gibi tedbirlerle korunacağına 
dair Başbakandan olan sözlü sorulariyle, 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, pa
muk fiyatlarının süratle düşmesi karşısında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna ve 
soru sahiplerinin konuşmalarına Ticaret Bakanı 
Macit Zeren birlikte cevap verdi. 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi 'nin, Muş ili
ne tahsis edilen tohumluk buğdayın çiftçiye da
ğıtılması için ne düşünüldüğüne dair sorusunu 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş cevaplandırdı. 

24 Kasım 1965 Çarşamba günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,30 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
îsmail Ara/r 

Kâtip 
Ağrı 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Abdülbâri Akdoğan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 7 arkadaşının, Avukatlık kanunu 
teklifi (2/1) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun tek
lifi (2/2) (Millî Savunma Komisyonuna) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 20 arkadaşının Adana Üniversite
si adı altında Adana ilinde tam teşekküllü bir 
üniversite kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/3) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk ve 
4 arkadaşının, Anadolu Üniversitesi kanunu 
teklifi (2/4) (Millî Eğitim ve Plân Komisyon
larına) 

5. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk 
ödenekleri hakkındaki 27 Ocak 1962 tarihli 
ve 1 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/5) 
(Plân Komisyonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Devlet dâvalarını intaceden avukat 
ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkında 
kanun teklifi.' (2/6) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Verem Savaş Dernekleri ile Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna yardım 
hakkında kanun teklifi. (2/7) (Sağılk ve Sos
yal Yardım, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu 
teklifi. (2/8) (Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

9. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar 
ve 9 arkadaşının, Eskişehir ili Merkez Alpu bu
cağında Alpu adı ile yeniden bir ilçe kurulma
sına dair kanun teklifi. (2/9) (içişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

10. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar 
ve 9 arkadaşının, Eskişehir'in Sarıcakaya kaza
sının Gümele bucağında Mihalgazi adı ile ye
niden bir ilçe teşkiline dair kanun teklifi. 
(2/10) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 
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11. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar 
ve 9 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/11) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

12. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar 
ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de Anadolu Üni
versitesi adı ile bir üniversite kurulması hak
kında kanun teklifi. (2/12) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşı ile tzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 12 arkadaşının, gecekonduların düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/13) (Ana
yasa, İçişleri, imar ve iskân, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
13 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/14) 
(Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 

komisyonlarına) 
15. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 

11 arkadaşının, 232 sayılı Kanunla değişik 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici 
ve ek maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/15) (Adalet, Bayındırlık, içişleri 

ve Plân komisyonlarına) 
16. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 

11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
madedsinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/16) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

, 17. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
12 arkadaşı ile Konya Milletvekili Fakih Özfa-
kih ve 12 arkadaşının, Konut kanunu teklifi. 
(2/17) (Adalet, Ticaret, içişleri, Maliye, imar 
ve iskân ve Plân komisyonlarına) 

18. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği kanun teklifleri. (2/18) 
(Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

19. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adı ile 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi. (2/19) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

20. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının, Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu, (2/20) (Bayındırlık, imar ve İskân, 
içişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plân komisyonlarına) 

21. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
23 arkadaşının, Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı 
adlı bir Petrol Dağıtım ve Satış teşkilâtı ku
rulması hakkında kanun teklifi. (2/21) (Mali
ye, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarına) 

22. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakülte
si kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

23. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 10 arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfi
ye ve önlenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/23) (Anayasa, içişleri, Maliye, imar ve İs
kân ve Plân komisyonlarına) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, 1219 numaralı Tababet ve Şuabatı 
sanatlarının tarzı icrasına dair Kanunun 41, 42, 
43 ve 44 ncü maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi. (2/24) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonlarına) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'ım, spor klüpleri isimleri ile müş
terek bahis (Spor - Loto) tertibi hakkında ka
nun teklifi. (2/25) (Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

26. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Su ürünleri kanunu tekli
fi. (2/26) (Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

27. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Karşılıksız çek verenler hak
kında kanun teklifi. -(2/27) (Adalet Komisyo
nuna) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, traktör, biçer - dö-
ğer ve sair ziraat aletleri ile parçaları hakkında 
kanun teklifi. (2/28) (Tarım, Gümrük ve Te
kel, Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si Ahmet Naci Arı ile Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, Ilköğretmcn okulları (eğitim kurs-



lan ve köy enstitüleri) idaresine dair 3704 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin tadiline ve üçün
cü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/29) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 5 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu 
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 
tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun teklifi. (2/30) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

31. — Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Ak
sal ve 13 arkadaşının, Devlet ihale kanunu tek
lifi. (2/31) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

32. — Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Ak
sal ve 15 arkadaşının, Özel Yatırımlar Bankası 
kanunu teklifi. (2/32) (Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

33. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
12 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, Mü
zeler döner sermayesi İşletmesi kanunu teklifi. 
(2/33) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

34. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu ve 
9 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadadedilen 
memuriyetlere, (Sümerbank Alım ve Satım Mü
essesesi denetçileri) nin ilâvesine dair kanun 
teklifi. (2/34) (Maliye, Sanayi ve Plân komis
yonlarına) 

35. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 11 arkadaşının,, 265 sayılı Turizm ve Tanıt

ma Bakanlığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/35) 
(Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarına) 

36. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 14 arkadaşının, Millî Parklar kanunu tek
lifi. (2/36) (Adalet, Maliye, Tarım ve Plân 
komisyonlarına) 

37. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 15 arkadaşının, Turizm büro ve seyahat 
acentaları kanunu teklifi. (2/37) (Ticaret, 
Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larına) 

38. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
, ğüş ve 14 arkadaşının, Kara avcılığı kanunu 

teklifi. (2/38) (İçişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, Turistik bölgeler kanu
nu teklifi. (2/39) (İmar ve İskân, İçişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarına) 

40. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 13 arkadaşının, 6086 sayılı Turizm En

düstrisini teşvik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/40) (Ma
liye, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonları
na) . 

41. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 31 nci maddesinin yürürlükken kaldı
rılmasına dair kanun teklifi. (2/41) (İçişleri, 
Basın Yayın ve Turizm ve Adalet komisyonla
rına) 

42. — Trazbon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşının, Su ürünleri kanunu teklifi. 
(2/42) (Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 13 arkadaşının, Zeytinciliğin ısla
hı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddelerle bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (2/43) (İç
işleri, Ticaret, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarına) 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 25 arkadaşının, Çocuk 
mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama 
usulleri hakkında kanun teklifi. (2/44) (Ada
let ve Plân komisyonlarına) 

45. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 2 arkadaşının, Ziraat alet ve maki-
naları ile kimyevi gübre ve ilâçları ithalât, is
tihsal ve memlekette satışının münhasıran Dev
let eliyle yapılmasına dair kanun teklifi. 
(2/45) (Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân komis
yonlarına) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/46) 
(İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonları
na) 
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47. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
Köy eğitimi, yolları ve içme sularına yardım 
pulu ihdası hakkında kanun teklifi. (2/47) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli 
ve 15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır 
Üniversitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifi. (2/48) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

49. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza 
görenlerin affı hakkında kanun teklifi. (2/49) 
(Adalet Komisyonuna) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 4 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi. (2/50) (Tarım 
Komisyonuna) 

51. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
14 arkadaşının, Nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tekli
fi. (2/51) (Adalet, Dışişleri ve Plân komisyon
larına) 

52. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
14 arkadaşının, Tarım alanında iş ve işçi bul
ma aracıları hakkında kanun teklifi. (2/52) 
(Adalet ve Çalışma komisyonlarına) 

53. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
23 arkadaşının, Kooperatifler kanun teklifi. 
(2/53) (Adalet, Ticaret ve Plân komisyonla
rına) 

54. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
21 arkadaşının, Avukatlık kanunu teklifi. 
(2/54) (Adalet Komisyonuna) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Korunma
ya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/55) (İçişleri, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve Plân ko
misyonlarına) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir \ e 9 arkadaşının, Türkiye 
eğitim ve öğretim mensupları yardımlaşma ku
rumu kanunu teklifi. (2/56) (Millî Eğitim, Ti
caret ve Plân komisyonlarına) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı Ertik okulları müteda-
vil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 
8 ııci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/57) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Tekniker 
okulları ile ilgili kanun teklifi. (2/58) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
mesi kuruluşuna dair 6145 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/594) (Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, 3656 ve 
3656 sayılı kanunların şümulü dâhilinde va
zife görmekte iken müktesep barem derecesi
ni değiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi 
ve kıdemleri hakkında kanun teklifi. (2/60) 
(Maliye, Millî Eğitim ve Hân komisyonlarına) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Çırak, 
kalfa ve ustalar hakkında kanun teklifi. (2/61) 
(Millî Eğitim, Adalet, Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, İlkokul 
öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip 
de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi. (2/62) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı ile Elâzığ Mil
letvekili Nureddin Ardıçoğlu ve 10 arkadaşının, 
Elâzığ'da Fırat Teknik Üniversitesi adı ile bir 
üniversite kurulmasına dair kanun teklifi. 
(2/63) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

64. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Ankara'-
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da Politeknik Fakültesi kurulması hakkında 
kanun teklifi. (2/64) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

65. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Köy enstitüleri ile ilk
öğretim okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
6234 sayılı Kanunun 7 Ocak 1964 tarih ve 371 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/65) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

66. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi. (2/66) (Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) 

67. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz ve 9 arkadaşının, Fındık ziraati hak
kında kanun teklifi. (2/67) (İçişleri, Adalet, 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu ve 9 arkadaşının, Samsun'da 
19 Mayıs Üniversitesi adlı bir üniversite kurul
masına dair kanun teklifi. (2/68) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

69. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetgğlu ve 9 arkadaşının, Esir millet
ler haftası kanunu teklifi. (2/69) (Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonlarına) 

70. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının. Beden 
Terbiyesi Kanununda yapılacak değişikliğe ait 
kanun teklifi. (2/70) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

71. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüklerine bağlı kurum, 
okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/71) (Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

72. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının, Millî Eği
tim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Yük
sek Danışma Kurulu kanunu teklifi. (2/72) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

73. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının, Çiftçi mal

larının korunması hakkında kanun teklifi. 
(2/73) (Adalet, İçişleri, Tarım ve Ticaret ko
misyonlarına) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının, Veteriner 
sağlık zabıtası kanunu teklifi. (2/74) (İçişleri, 
Adalet, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Plân ko
misyonlarına) 

75. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi. (2/75) (Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

76. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli t iyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının. Eğitim ve 
öğretim müesseselerinin kurulmasına yardım 
edenlere «Kültür Şeref Madalyası» verilmesine 
dair kanun teklifi. (2/76) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

77. — Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyık-
oğlu ve 9 arkadaşının, Dumlupmar bucağında 
Dumlupmar adiyle yeni bir ilçe kurulması hak
kında kanun teklifi. (2/77) (İçişleri ve Plân 
komisyonla rina) 

78. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ve 
11 arkadaşının, Eskişehir iline bağlı İnönü bu
cağında İnönü adı ile bir ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi. (2/78) (İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 87 arkadaşının, Edirne'
de Edirne Üniversitesi adı ile bir üniversite 
kurulmasına dair kanun teklifi (2/79) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

80. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama usulleri hakkında kanun teklifi 
(2/80) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

81. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca-
vit Ortaç ve 10 arkadaşının Vergi suç ve cezala
rının affı hakkında kanun teklifi (2/81) (Ada
let Komisyonuna) 

82. — Cumhuriyet Senatosu Adana t İyesi 
Mehmet Ünaldı ve 3 arkadaşının Adana Üniver
sitesinin kuruluşu hakkında kanun teklifi. 
(2/82) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 
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TEZKERELER 
83. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane 

numarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'-
den doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel As
lan'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/12) (Adalet Komis
yonuna ) 

84. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa ka
yıtlı Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 
doğumlu İsmail Kiraz'ın, ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/13) 
(Adalet Komisyonuna) 

85. —• Akhisar ilçesinin Berfgele köyü, ha
ne 13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa ka
yıplı Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7. 12. 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı'nın, (Çalımcı) ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/14) (Adalet Komisyonuna) 

86. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı 
Tavşancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 
13 sayısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'-
dan doğma 9 . 7 . 1934 dağumlu Mehmet Ak-
soy'un, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/15) (Adalet Komis
yonuna) 

87. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, 
Rukiye'den doğma 1339 doğumlu Bekir Zey
bek'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/16) (Adalet Komis
yonuna) 

88. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/17) (Adalet Komisyonuna) 

' 89. — Gaziantep'in İşbatır'ın Mezrası köyü 
hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nüfusa 
kayıtlı Armedoğlu, Hitice'den doğma 1932 do
ğumlu Mustafa Kömür'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/18) 
(Adalet Komisyonuna) 

90. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler 
köyü hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında 
nüfusa kayıtlı Akif oğlu, Ham ide'den doğma 

10 Ocak 1942 tashih doğumlu Cevat Baş'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/19) (Adalet Komisyonuna) 

91. — Şerefli Koçhisar ilçesinin Muhlis 
Obası köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hikmedoğlu, Hatice'
den doğma 5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) 
Baydar'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/20) (Adalet Ko
misyonuna) 

92. — Ağrı'nın, Doğu Beyazıt ilçesi Ataba-
kan köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numa
rada kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma 
1 . 1 . 1935 doğumlu Müdü Kaçmazhan'ın, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/21) (Adalet Komisyonu
na) 

93. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 
34, cilt 7 ye sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı 
Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/22) (Adalet 
Komisyonuna) 

94. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Miktadoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir üztürk'ün, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/23) (Adalet Komisyonuna) 

95. — İstanbul Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraç İshak mahallesi, tbrahimpa-
şa Yokuşu hane 7, cilt 89, ve sayfa 122 sayısın
da nüfusa kayıtlı Petrosoğlu Reçina'dan doğ
ma 20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) llyas Noel 
Fransuva Sons (Şovriş) in, ölüm 'cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/24) (Adalet Komisyonuna) 

96. —• Sındırgı ilçesinin Umurlar köyü 50 
sayılı hanesinde nüfusa kayıtlı Ismailoğlu, Fat
ma'dan doğman 1 . 6 . 1934 doğumlu Mehmet 
Börsek'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/25) (Adalet Ko
misyonuna) 

97. — Eleşkirt'in, Remadan köyü hane 13, 
cilt 4 sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğlu, 
Fidan'dan doğma 1 . 11 . 1933 doğumlu Kaçak 
(Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in Remadan köyü ha--
ne 22, cilt 4, sayfa 40 da nüfusa kayıtlı Mir-
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zaoğlu Aysan'dan doğma 21 . 4 . 1929 doğmulu 
Abdülmecit (Mecit) Taşdemir, Eleşkirt'in Kö
le köyü hane 43, cilt 8, sayfa 47 de nüfusa ka
yıtlı Hasanoğlu , Fatma'dan doğma 341 do
ğumlu Abdülgan (Gani) Karasu ve Eleşkirt'in 
Köle köyü hane 17, cilt 7,' sayfa 185 de nüfusa 
kayıtlı Mustafaoğlu Cevahir'den doğma 2.4.1939 
doğumlu Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/26) (Adalet Komisyonuna) 

98. — Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, Ha
tice'den doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin 
Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/27) (Adalet Ko
misyonuna) 

99. — Ağlasun ilçesi Balâ mahallesi hane 8, 
cilt 3, sayfa 80 sayıda nüfusa kayıtlı Musta
faoğlu Şerife'den doğma 3 . 11 . 1937 doğumlu 
Ali Özen'in, ölüm fezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/28) (Adalet 
Komisyonuna) 

100. — Çarşamba kazasının Dikbıyık nahi
yesi, Karabürük köyü hane 38, cilt 2, (516), 
sayfa 3 te nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu Cennet'-
ten doğma 15 . 6 . 1927 doğumlu Mehmet Dik
bıyık (Ayıboğan) m ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/29) (Ada
let Komisyonuna) 

101. — 28 nci Tümen Komutanlığı Askerî 
Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılan Hüse
yin Yavuz'un mahkûmiyet dosyasının sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/30) (Adalet 
Komisyonuna) 

102. ^ - Siirt ili Kozluk ilçesi Bekirhan bu
cağı, Milikân köyü hane 10, cilt 10 ve sayfa 
45 numarada nüfusa kayıtlı Kasımoğlu Asya'
dan doğma 8 . 4 . 1929 doğumlu Salih Özel'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/31) (Adalet Komisyonuna) 

103. — Çaycuma ilçesi Geriş köyü hane 14 te 
kayıtlı îsmailoğlu, Emine'den doğma 1 . 5 1943 
doğumlu Sait Şen ile aynı ilçenin Torlaklar 
köyü nüfusunda hane 54 te kayıtlı Kâzım oğlu 
Nazire'den doğma 25 . 5 . 1935 doğumlu Muhar
rem Karabatıl'ın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/32) (Ada
let Komisyonuna) 

104. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğdu 
mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğlu, 
Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/33) (Adalet Komisyonuna) 

105. — Yayladağın Tumtum köyü hane 36, 
cilt 4, sayfa 71 numarada nüfusa kayıtlı Meh
metoğlu, îzar'dan doğma 1933 doğumlu Dur
muş Avcı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/34) (Adalet 
Komisyonuna) 

106. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 nu
marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Saniye'den 
doğma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay, günsüz 1933) 
tashih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile Bafra 
kazasının Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfu
sa kayıtlı Salihoğlu Hamide'den doğma 8.9.1927 
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi. (3/35) (Adalet Komisyonuna) 

107. — Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/36) (Anayasa 
Komisyonuna) 

108. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/37) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Yar-
dımcı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/38) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarında mürek
kep Karma Komisyona) 

110. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/39) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

111. — İzmir Milletvekili Nihad iKürşad'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/40) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

112. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Ün-
lü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/41) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 
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113. — Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/42) (Ana
yasa ve Adalet komisyonların mürekkep Kar
ma Komisyona) 

114. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/43) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

115. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/44) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

116. — Erzurum Milletvekii Turhan Bilgin'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırlıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/45) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

117. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/46) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

118. — Konya Milletvekili Sait Sına Yüce-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/47) (Ana
yasa ve Adadet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

119. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/48) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

120. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında ^ Başbakanlık tezkeresi. (3/49) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

121. —• Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadro Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/50) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) * 

122. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/51) (Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

123. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/52) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

124. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/53) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/54) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

126. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun yasama dokunulmazı ğınm kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/55) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

127. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ile Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/56) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

128. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/57) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

129. — Gaziantep Milletvekili Süleyman 
Ünlü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/58) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

130. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/59) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyona) 

131. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/60) 
("Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komi^yoni') 



l."2. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/61) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

133. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/62) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

134. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/63) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

135. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/64) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

136. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/65) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

137. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/66) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

138. — Giresun Milletvekili Ali Köymen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/67) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

139. — Eski İsparta yeni İstanbul Milletve
kili Sadettin Bilgiç'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si. (3/68) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyona) 

140. — Eski İsparta yeni İstanbul Milletve
kili Sadettin Bilgiç'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si. (3/69) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyona) 

141. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/70) 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

142. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletve
kili Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/71) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyonuna) 

143. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/72) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

144. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/73) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

145. — Eski İsparta yeni İstanbul Milletve
kili Sadettin Bilgiç'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si. (3/74) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyona) 

146. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/75) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

147. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/76) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından* mürekkep 
Karma Komisyona) -

148. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/77) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

149. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/78). 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

150. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/79) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

151. — Eski Kayseri yeni Siirt Milletvekili 
Halis Aras'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı-
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rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/80) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

152. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/81) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

153. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/82) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

154. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tekzekeresi. 
(3/83) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

'155. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça'nın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi.. (3/84) (Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyona) 

156. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/85) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

157. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/86) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

158. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/87) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

161. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/90) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

162. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/91) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

163. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/92) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

164. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırlıması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/93) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

165. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/94) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

166. — Gaziantep Milletvekili Süleyman ün
lü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/95) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

167. — Eskişehir Mileltvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırlıması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/96) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

168. — îçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/97) Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

169. — Konya Milletvekili Fakih özfakili'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/98) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

170. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/99) (Ana-

159. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/88) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

160. — Ankara Mileltvekili Osman Bölükba-
şı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/89) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

— 388 — 



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/100) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

172. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/101) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Canbil-
gin'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakalık tezkeresi. (3/102) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

174. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/103) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

175. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/104) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

176. — Manisa Milletvekili Mithat Dül-
ge'nin ,yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/105) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

177. — İzmir Milletvekili Settar îksel'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/106) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

178. — Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
Hyaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/107) (Anayasa \e Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

179. — Güneş Sigorta Anonim Şirketinin 
1964 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesapla-
riyle Yüksek Denetleme Kurulu raporunun 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/108) (iKamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

180. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/109) (Sayıştay 
Komisyonuna) 
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B Î R l N C t OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin beyaz kabul düğmelerine basmalarını 
rica ederim. 

Sonradan gelen üyelerin lütfen beyaz kabul 

1. — Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sa
karya'nın andiçmesi. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız henüz andiç-
memişti. Eskişehir milletvekili Sayın Ertuğrul 
Gazi Sakarya, buyurun. 

(Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya andiçti.) (Alkışlar). 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Gündem 
dışı söz istiyorum, Sayın Başkan. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Gündem dışı söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz istiyen arkadaşların sayısı ço
ğalmıştır. Kastamonu milletvekili Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu konusunu bildirmek sure
tiyle daha önce gündem dışı söz istemişti. Sayın 
Mustafa Uyar siz de gündem dışı söz istemişsi
niz, ancak Başkanlığın takdir hakkını kulla
nabilmesi için lütfen konuyu tasrih etmenizi 
istirham edeceğim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Pamuk fiyat
ları ve trafik muayenesi hakkında efendim. 

BAŞKAN — Nihat Pasinli arkadaşımız, si
zin? 

NİHAT PASİNLİ. (Erzurum) — Tekman'da 
çıkan sâri hastalık hakkında. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşımız"? 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Komisyonların toplanması hakkında. 

düğmelerine basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI : 

BAŞKAN — Başka var mı, efendim gün
dem dışı söz isteyen? 

Şimdi arkadaşlar çok kısa olmak ve 5 daki
kayı geçmemek şartiyle gündem dışı söz iste
yen arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim. 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun İstiklâl Savaşımız şuasında 
Türk düşmanlığı ile ortaya çıkmış olan İzmir 
Patriği ITrisostomos'un Atina'da dikilen heykeli 
üzerine millî hislerimizi rencide eden yazılar 
yazılması dolay isiyle, bunun insaıdık ve iyi dost
luk münasebetleriııe olan aykırılığını belirten 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğ
lu, buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; politik münasebetlerin sahte neza
ketine sığınarak, "Türk - Yunan dostluğunun de
vamından bahseden Yunanlıların küstahlık ve 
düşmanlık vesikası demek olan ve Hükümetimi
zin protesto ettiği son hadise dolayısiyle görüşü
müzü açıklamak istiyorum. 

Kıbrıs buhranının başladığı günlerden beri 
bu meselede Kıbrıs Rumları ile aynı gaye ve 
gizlice icra cttikelri meşum melanetlere rağmen, 
politik münasebetlerimizde sahte masumiyet 
maskesiyle karşımıza çıkan Yunanlılar şehit 
diye tavsif ettikleri bir zalimin heykelinin açılışı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

— 390 — 



M. Meclisi B : 14 24 .11 .1965 O : 1 

münasebetiyle ezeli düşmanlıklarını yeniden or
taya koymuşlardır. 

4 Kasım günü Atina'da (Neasimina) yeni 
İzmir adındaki semtte eski İzmir Metropoliki 
«Hrisostomos» un heykel kaidesine Türk düş
manlığı dolu ibareler yazılmış bulunmaktadır. 
Bunlar: («Tiranların gururunu parçaladın») 
«Cellâtların gazabını cesaretle karşıladın» 
(«Milletinin uğruna canını isteyerek feda et
tin») («Şehrin yeni, İzmir'in Yunanlılığını ko
rudun.») gibi dimilerdir. Bu kabil davranışlar 
NATO ittifakına ve Türk Yunan dostluğuna 
saplanan yeni bir hançerdir. 

Bütün bu düşmanlıklar karşısında Türk -
Yunan dostluğu icabı olarak Ayasofya camiînin 
müze haline getirilmesi tavizinin artık hiç bir 
yeri, hiç bir mânası ve faydası kalmış mıdır? 

Bu durum İstiklâl savaşını kazanan ve Yu
nanlılara en şiddetli silleyi atan Kuvayı Millî-
yecilerin ruhunu azap içinde bırakmaz mı arka
daşlar ? 

Yunan Başbakanı ve Yunan Devletinin ile
ri gelenlerinin karşısında yapılan Türk düş
manlığına ve emperyalist davranışlara yenisinin 
eklenişini Türk Milleti asla unutmayacak ve 
hattâ Türk Yunan dostluğu uğruna unutmak 
istediği Selanik Türküsünü yeniden dile getire
cektir. 

Yunan Başbakanı'nm, Türk düşmanlığı ele
başısı için (Hrisostomos'un fedakârlığı boşa 
gitmemiştir.) demesi ve bu metropolite (unutul
maz Millî şef) adı verilmesi ve Türkiye'yi (Kü
çük Asyadaki gerçek Yunan toprakları) diye 
isimlendirmesi; dünya barışı, beynelmilel hukuk 
ve insan hakları bakımından milyonlarca Türk'
ün kanı pahasına vatanlaşmış topraklarımıza 
bağışlanması mümkün olmıyan bir tecavüzdür. 

Türk Hükümetinin bir nota ile bunu tak
bih edişini çok yerinde buluyoruz. 

Türkiye'de zararlı faaliyetleri aşikâr olan 
ve siyasi ideolojik bir teşkilât halinde çalışan 
patrikhane, bütün bu faaliyetlerine rağmen 
büyük müsamaha görmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şu gerçeği hatırdan çıkarmamak gerekir ki, 

dün Türk Milletine olan düşmanlığı nasıl bir 
patrik Hrisostomos körüklemiş ve bayraklaştır-
mışsa, bugün de Başpiskopos Makarios aynı 
düşmanlığın körükleyicisi ve bayraklarıdır. Hal 

ve hakikat böyle iken hâlâ müsamaha ve dost
luktan bahsetmek bilerek gaflet uykusuna dal
mak değil midir ? 

Nitekim Batı Trakya'daki Türkler ağır bir 
baskı ve ıstırap içinde bulunduğu halde İstan
bul'daki Rum azınlığı fevkalâde bir refah, hu
zur ve hürriyet içinde yaşamaktadır. 

Lozan Andlaşmalarına ve Türkiye'nin millî 
menfaatlerine aykırı olarak 12 ada Yunan aske
rî işgali altına girmiştir. Kıbrıs'taki durum 
da ortada. 

Türk Milletini ve Türk tarihini unutmuş gö
rünenlerin yeni ve çok tehlikeli davranışlarını 
barış ve insanlık namına esefle karşılıyoruz. 

Yakın tarihte tekrar, tekrar Türklerin kar
şısında perişan olarak onun merhametine sığı
nanların yeni hayallerle harekete geçişleri ken
dileri için büyük bir hüsran olacaktır. Yunan
lı doslarımıza o zaman: «Seyretmede bir gafile 
Türk ordularından, şarkın ebedi fecrini İzmir 
sularından» demiştik. Hatırlatırız. Unuttularsa 
bir kere değil, bin kere daha söyliyecek ve ya
pacak kudrette olduğumuzu da belirtmek iste
riz. (Bravo sesleri.) 

Bilvesile şunu, Yunanlılara ve bütün Dünya
ya duyurmak isteriz ki, 

Türk Milletini İstiklâl savaşını kazanan ve 
bu Türk mucizesini yaratan kahraman kuvayı 
Millîyecilerin oğulları idare etmektedir ve ge
rekirse aynı ders tekrar edilebilir. Türk milleti 
uyanık ve şanlı Türk Ordusu dimdik ayaktadır. 
Saygılar, («var ol», sesleri, alkışlar.) 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerindeki kırağı 
görmüş benekli pamukların şampanya tipi kabul 
edilerek düşük fiyatla alış görmesinden üretici
lerin zarara uğradığına, bu sebeple şampanya 
adının değiştirilerek pamuk müstahsilinin hi
maye edilmesine; kamyon, kamyonet gibi nakil 
vasıtalarının kırılan ön camlarıyım Avrupa'dan 
gelen mika cinsi camlarla değiştirilmesi zorun
luluğu dolayısiyle şoför vatandaşların haklı şi
kâyetlerde bulunduklarına ve bu sebeple bu cins 
camiamı ithaliyle ynüsaade ohmmasına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, son hafta tatilinden 
istifade ederek seçim bölgem olan İzmir'i ve bâ-
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zı kazalarını dolaştım. Bu arada, 20 . 11 . 1965 
tarihinde İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerini 
de ziyaret ederek, vatandaşlarla hasbıhal et
tim. Bu hasbıhal esnasında, pamuk ekicileri
miz aynen : 11 . 10 . 1965 tarihine kadar, kı
rağı yemiş benekli pamuklarımız Tariş'te 200 
kuruş civarında muamele görmekte iken, Böl
ge Ticaret Müdürlüğü Pamuk Baş Eksperli
ğinin 11 . 11 . 1965 gün ve 1469 sayılı acele 
kayıtlı genelgesiyle, aynı pamuklar «Şampan
ya» tipi olarak kabul edildiğinden, 85 kuruş
tan muamele görmektedir. 

Halbuki pamuk toplayan bir kadının gün
deliği 7 lira olup, bir kişi günde ancak 8 -10 
kilo pamuk toplıyabilmektedir ki, verilen bu 
fiyat ancak toplayıcı masrafını karşılamakta
dır. Diğer istihsal masraflarımızı, özellikle 
banka ve kooperatif borçlarımızı karşılamamı
za bu gidişle imkân yoktur. 

Tariş'in tahminine göre, 15 bin ton civarın
da olan bu kabîl soğuk almış - benekli pamuk 
müstahsılına pirim verilmesini ve banka borç
larının tecil edilmesini rica etmektedirler. 

Bu dilek üzerine İzmir Bölge Ticaret Mü
dürlüğü Pamuk Baş Eksperliğine gittim. Pa
muk eksperleriyle görüştüm. Eksperler, bu yıl, 
Adana'da toplanmış olan Pamuk Tip Numune 
İstişare Kurulu tarafından, şampanya tâbir 
edilen kırağı yemiş pamukların şampanya I, 
II, III diye sınıflandırıldığmı, mevcut pamuk
ların da bu numune tiplere göre sınıflandırıla
cağım, borsada, her sınıf için ayrı bir fiyat ol
ması lâzımgeldiğini, şampanya tipinin toptan 
ve mutlaka kalitesi düşük bir pamuk olmama
sı lâzımgeldiğini beyan etmektedirler. İşin şi
kâyete konu olan kısmının, şanpanya adının 
şimdiye kadar kötü pamuk olarak tatbik gör
müş olmasında görmektedirler pamuk eksper
leri. Bunun için şampanya adının İzmir böl
gesinde değiştirilmesi için İzmir, Ege Numune 
İstişare Tip Kurulunun derhal toplanmasının 
faydalı ve lüzumlu olduğunu tavsiye etmekte
dirler. 

Netice olarak, gerek şampanya adının de
ğiştirilmesi ve gerekse pamukçu borçlarının te
cili ve şampanya olarak tesbit edilmiş bulunan 
tahminî 15 bin ton pamuk için pirim veril
mesi imkânlarının düşünülmesi ve yine pamuk 
zürraı ve Hazinenin korunması için derhal pi

yasaya müdahale edilerek fiyatın düşürülme
sinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alın
masını Hükümetten rica ediyorum. 

Yine aynı şekilde 21 . 11 . 1965 tarihinde 
Ödemiş'e gittiğimde şoför vatandaşlarımızın şu 
şekilde bir dileği ile karşılaştım. Kamyonet, 
dolmuş, kamyon gibi nakil vasıtalarının kı
rılmış olan ön camlarının yenilenmesinde mut
lak surette Avrupa'dan ithal edilmiş olan ve
ya edilmesi lâzımgelen mikalı camların takıl
masını trafik muayene istasyonları mecburi kıl
makta imiş. Halbuki mikalı Avrupa camının 
ithal edilmediği de ısrarla söylenmektedir. İz
mir Trafik Muayene İstasyonunda bu şekilde 
trafik vizelerini yaptırmak için gitmiş olan ve 
yerli cam takmış bulunan şoförlerimize izmir 
Trafik Muayene İstasyonu tarafından mutlaka 
Avrupa camı takılacaktır veya Antalya'da bu 
kabîl cam yapan fabrika vardır, gidip taktıra
caksınız, diye söylediklerini ve bu tavsiyeye 
uyan şoförlerin Antalya'ya gittikleri ve An-
talya'daki fabrikaya müracaat ettiklerinde 
fabrika idarecilerinin, biz ancak Mersedes tipi 
cam yapıyoruz, muhtelif tipte mikalı oto ca
mı yapamıyoruz, dediklerini ve bunun üzeri
ne şoför vatandaşlarımızın da geri döndükle
rini, dolayısiyle memlekette bulunmıyan, itha
li de mümkün olmıyan bir camın şoförlere bul-
durulması mecburiyetinin kendilerine tahmil 
edilmesinin, kendi ihtiyarları dışında bir kül
fet olduğundan bu konuya Hükümetin acilen 
el atmasını ve çare bulmasını şoför vatandaş
larımızın dileği olarak arz ediyorum. Saygı
larımla. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 
Tekman ilçesinde geçen yıl ölümlere sebebolmuş 
olan bulaşıcı hastalığın ayın şiddetle hüküm sür
meye başlaması dolayısiyle esaslı tedbirler alın
ması ve Karayazı ve Tekman ilçelerinde birer 
küçük ecza dolabının bulundurulmasına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Bendeniz şu mevzu için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Erzurum'un Tekman kazasında 
geçen sene sâri bir hastalık olmuştu. Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerekli ekipler gönderil : 
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miş, orada incelemeler yapmış ve hastalığın 
geçtiği belirtilmişti. Maalesef bugün yine aynı 
hastalık aynı kazada şiddetle hüküm sürmekte
dir. Geçen sene olduğu gibi bu sene de birçok 
vatandaşlarımızın bu yönden hayatlarına son 
vereceği ve birçok küçük çocukların telefatı
na sebebolacağı aşikârdır. Bu bakımdan, ben 
Sayın Sağlık Bakanından bilhassa şu ricada 
bulunacağım. Geçici olarak burada tedbir alın
masın. Bu hastalığın, yalnız bu kazada neden 
ikinci defa olarak meydana gelmesinin sebep 
ve âmillerinin tesbit edilmesine ve dolayısiyle 
daha esaslı tedbirlerin alınmasına, bir de Ka
rayazı ve Tekman kazalarında küçük birer ec
za dolaplarının tesisine Bakanlığın yardım et
mesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
(Jzun'un, komisyonlar üyelerinin toplantılara ka
tılmamaları yüzünden komisyon başkanlık di
vanlarının kurulamadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, altı gün
den beri yapılan Meclis komisyon seçimleri 
için bir türlü komisyondaki milletvekili arka
daşlar bir araya gelip vazife taksimi yapama
maktadırlar. Bunun sebebinin ne olduğunu bi
lemiyorum. Yalnız üç günden beri Sanayi Ko
misyonunda toplantı halindeyiz, toplantıya yal
nız muhalefete mensup milletvekilleri katıl
makta, iktidara dâhil milletvekilleri katılma
maktadırlar. Acaba iktidara mensup milletve
kili arkadaşlarımız grup başkanlarından emir 
mi bekliyorlar? Memlekette bilhassa Mecliste 
bir sürü kanun teklifi var. Bu komisyonlar 
kurulmadığı müddetçe bu kanunlar çıkamıya-
cak ve memleketin bir sürü işi geri kalmış ola
caktır. Bu hususu Başkanlığın dikkatine arz 
ederken, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık gerekli 
tebligatı yapmıştır. Bilginize sunarım. 

6. — Başkan Ferruh Bozbeyli'nin, son uçak 
kazasında şehit düşen subay ve astsubaylarımız 
için Millet Meclisinin teessür ve taziyetlerini bil
diren yazısı ve Genelkurmay Başkanı Orgene
ral Cevdet Sunay'ın cevabı. 

24 . 1 1 . 1 9 6 5 0 : 1 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkanlık 

Divanının Genel Kurula sunuşlar! bölümünde 
ve şimdi gelen Genelkurmay Başkanının Mec
lise teşekkürlerini bildiren bir yazısını okutu
yorum. 

Evvelâ Millet Meclisinden yazılan tezkereyi 
okutuyorum. 

Genelkurmay Başkanlığına 
16 Kasım 1965 günü vukubulan müessif 

uçak kazası sonucunda şehit düşen dokuz kah
raman subay ve astsubayımızın ruhlarını tazi-
zen Genelkurmay Başkanlığı camiası ile aile
lerine Millet Meclisinin teessür ve taziyetleri-
nin iblâğını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 Kasım 1965 günü vukubulan müessif 

uçak kazasında şehit düşen subay ve astsubay
larımızla ilgili mesajınızı aldım. 

Millet Meclisinin bizlere intikal ettirdiğiniz 
kadirşinas his ve taziyetleri Silâhlı Kuvvetler 
camiasını mütehassis ve teselli etmiştir. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine bu samimî il
gilerinden ötürü Silâhlı Kuvvetlerin duyduğu 
derin şükran hislerini saygılarımla sunarım. 

Cevdet Sunay 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun üye seçildiği Çalışma ve Maliye komisyon
larından istifa ettiğine dair önergesi. (4/1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Malûmatım haricinde A. P. Grupu tarafın

dan Yüksek Meclise verilen listede Çalışma ve 
Maliye komisyonlarına aday gösterilip seçilmiş 
h olunmaktayım. 

Mazeretime binaen her iki komisyondan da 
istifa ettiğimi arz ederim. 

Ordu 
Şadı Pehlivanoğlu 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sü
rtülür. 
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8. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, üye seçildiği Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi. (4/2) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri Komis

yonuna seçildiğimi öğrendim. Bu Komisyon 
üyeliğinden istifamın kabulünü ve gereğine da
lâletlerinizi arz ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine sunul
muştur. 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı thsan Gürsan'ın dönüşüne kadar 
kendisine, Ticaret Bakam Macit Zeren'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/110) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı İhsan Gürsan'ın dönüşüne kadar ken
disine, Ticaret Bakanı Macit Zeren'in Vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine sunul
muştur. 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat 

24-. 11.1965 O : 1 
Bilgehan'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/111) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'-
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine sunul
muştur. 

11. — Çaycuma İlçesi Geriş köyü hane 14 de 
kayıtlı İsmailoğlu, Emine'den doğma 1.5.1943 
doğumlu Sayit Şen ile aynı ilçenin Torloklar 
köyü nüfusunda hane 54 de kayıtlı Kâzımoğlu, 
Nazire'den doğma 25 . 5 . 1935 doğumlu Mu
harrem Karahatıl'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki dosyanın iadesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/112) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1965 tarihli ve 5/4 - 4133 sayılı 

yazımız; 
Ölüm cezasına hükümlüler Sayit Şen ile Mu

harrem Karahatıl haklarındaki mahkûmiyet 
dosyasının, karar tashihi isteminde bulunulması 
sebebiyle iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 
18 .11.1965 tarihli ve 38170 sayılı tezkeresiyle 
istenilmektedir. 

Gereğine. müsaadelerini arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Memurları Kanununun tatbikatının müm
kün olamıyacağı hakkındaki iddiaların doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın sözlü cevabı (6/5) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın İh
san Ataöv burada, Sayın Devlet Bakanı da bu
radalar, soruyu okutuyorum: 

12 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka
nınca sözlü olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Devlet Personel Kanununun tatbikinin 
mümkün olamıyacağı, Personel Dairesi ile Ba
kanlıklar ve Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü arasında ihtilâf bulunduğu, 
kanunun icabı yönetmeliklerin bu sebeple hazır-
lanamadığı iddiaları doğru mudur? 

2. Birçok ilim adamı, bâzı müsteşarlıklar, 
bir kısım memur sendikaları kanunun tatbik 
edilemiyeceğini çeşitli kanallarla halk oyuna 
sunmuşlardır. Bu konuda Hükümetin görüşü 
nedir ? 

3. Kanun 1966 Martında tatbik edileceğine 
göre, o zamana kadar giderilmesi düşünülen 
eksikleri, değiştirilmesi icabeden maddeleri üze
rinde bir hazırlık yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Muhterem milletvekilleri, Sayın 
İhsan Ataöv arkadaşımın sözlü sorusuna arzı 
cevabediyorum: 

Devlet Memurları Kanununun tatbikinin 
mümkün olmıyacağı yolundaki iddialar doğru 
değildir. Kanunun öngördüğü genel kadro ka
nunu, sınıf tüzükleri ve diğer tüzük ve yönet
melikler üzerindeki çalışmalar, Devlet Personel 
Dairesi, Maliye Bakanlığı ve kurumların ortak 
gayretleriyle devam etmektedir. 

Devlet Personel Dairesi ile bakanlıklar ara
sında ihtilâflar bulunduğu yolundaki haberler 

mübalâğalıdır. Bilindiği üzere kurumlar, sınıf
lar hakkındaki tekliflerini Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesine bildirmekle mükelleftirler. 
Halen bütün kurumlar bu mevzudaki teklifleri
ni Personel Dairesine tevdi etmiştir. Sınıf tü
züklerinin çalışmaları bitmek üzeredir. Yarın 
da Millî Eğitim Bakanlığınca, Maliye Bakanlı
ğı, Devlet Personel Dairesi ve Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Millî Eğitim Bakanının 
Başkanlığında son bir toplantı yapılarak bu 
husus kesin bir şekle bağlanacaktır. 

Diğer kurumlarla olan çalışmalarda her 
hangi bir çelişmezlik yoktur. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsü ile bir ihtilâf bahis konusu olmamıştır. 
Esasen Devlet Memurları Kanununda bu Ens
titünün genel eğitim plânı çalışmaları dışında 
kanunun uygulanması ile ilgili bir sorumlulu
ğu da, öngörülmüş değildir. 

Devlet Memurları Kanunu Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmeden evvel üniversitelerin 
ve Bakanlıkların olumlu mütalâaları alınmıştır. 
Kanunun uygulanması konusunda mahdut sayı
da tenkidler olabilir. Uygulanmaya geçmeden 
ve tatbikattaki neticeler objektif bir etüde tabi 
tutulmadan peşin birtakım menfi hükümlere 
varmak elbette doğru değildir. 

Kanun 1966 yılında mutlaka tatbik edilecek
tir. Şimdiden değiştirilmesi gereken maddeler 
üzerinde bir çalışma yoktur. Uygulamadaki so
nuçlara göre ilerde bu husus düşünülebilir. 

• Genel kadro kanununa esas olacak maaş 
göstergeleri ve diğer prensipler Devlet Personel 
Dairesi ile Maliye Bakanlığınca müştereken ha
zırlanmakta olup bu hafta sonunda Bakanlar 
Kuruluna sunulacaktır. Önümüzdeki hafta ka
rara bağlanacak olan bu esaslar dâhilinde ku
rumlar, kadrolarını tesbit edip, Maliye Bakan
lığına sunacaklar ve Maliye Bakanlığı da bir 
ay içinde genel kadro kanununu hazırlamış ola
rak Bakanlar Kuruluna tevdi edecektir. Genel 
Kadro Kanununun Büyük Millet Meclisinde ka
bulü ile birlikte sınıf tüzükleri Devlet Şûrası
nın da mütalâası alınarak yürürlüğe konacak 
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ve böylece kanunun uygulanmasına geçilecek
tir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarını, Sayın Devlet Bakanının, bilhassa 
Türkiye'deki memur kütlesinin hassasiyetle ta-
kibetmcktc olduğu Devlet Personel Kanununun 
bu sene yürürlüğe konulup konulmıyacağı hu
susunda vermiş olduğu izahata teşekkür ederim. 
Bu konuyu huzurunuza getirirken, bilhassa ba
sında üniversite otoritelerinin bu kanunun Mecli
simizden çıktıktan sonra ileri sürdükleri fikirleri 
mesnet olarak aldım. Büyük Bakanlıklardan, bil
hassa Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teş
kilâtı sendikasının bu kanunun tatbikatına imkân 
olamıyacağı hususunda yayınlamış olduğu bildi
riler vardır. İstihbaratıma göre, on iki Bakanlı
ğın müsteşarları bu kanunun tatbik edilemiyece-
ğine dair Hükümete bir görüş ifade etmişlerdir. 
Bunlar, kulaktan kulağa ve matbuatta dolaşan 
seslerdir. Bu seslere ilgili Hükümetin Meclis hu
zurunda açık bir şekilde cevap vermesini ve bu 
istifhamlar]n çözülmesini temin etmek için huzu
runuza getirmişim. 

Yalnız Sayın Bakanın ifadesi muvacehesinde 
bâzı hususlara dokunmak lâzım. Bu kanun, Yük
sek Meclisten geçerken ben şahsan kanunun tümü 
üzerinde, Anayasanın vermiş olduğu hakka da
yanarak, en son kırmızı oy kullanmış ve bunun 
nedenlerini ifade etmiştim. O zaman benim ka
nunu reddimin nedenleri hakkındaki beyanlarım, 
kanunlaştıktan sonra, piyasada bütün matbuatta 
aynı şekilde, yer bulmuştur. Şimdi bunlardan 
birkaç tanesini arz etmek isterim. Bu kanun, gay
ret ve liyakat esasına dayanan hükümler manzu
mesi olarak Meclise takdim edilmişti. Sınıflandır
ma konusunda bilhassa Millî Eğitim camiası hu
zursuz olmuştu. Federasyonlar, teşekküller Ba
kanlığa müracaat etmişlerdi. Öğretmenlerin ter
filerinin seksen lirada dondurulacağı, bunların 
bütün liyakati arına rağmen daha yukarıya gide-
miyeceği konuları, öğretmenler arasında huzur
suzluk doğurmuştu. Nitekim uzun tartışmalar, 
uzun çalışmalara rağmen, şu anda hâlâ bu konu 
çözülmemiş, Sayın Bakanın Devlet Personel Dai
resine bakmış olması ve bundan önce de Millî 
Eğitim Bakanlığında bulunmuş olması, bize bu 
problemin yarınki toplantıda çözüleceği ve Türk 

öğretmeninin bu nedenlerin içerisinden çıkarak 
aydınlık bir istikbale götürüleceği inancını ver
mektedir. Ancak, üniversite profesörleri, yani 
üniversitelerin kanun hakkındaki görüşlerinin 
çok müspet olduğu beyan edildi. Bendeniz şim
di üniversite kadrosundan bir kısmının kanun 
hakkındaki Türk matbuatında çıkan beyanların
dan bâzı pasajlar vermek isterim. 

Profesör İsmet Giritli; 10 . 8 . 1965 tarihli 
Milliyet gazetesinde, Devlet Memurları Kanunu 
Anayasaya aykırıdır, başlığı altında, bu kanunun 
Anayasaya uygun olmadığına dair bir yazı yaz
mış. Ondan sonra yine Milliyet gazetesinde bu 
kanunun üstü kapalı bir tasfiye kanunu olduğu
nu ifade etmiştir. 

Profesör Doktor Feridun Ergin Türkiye İk
tisat gazetesinin 5 . 8 . İ965 tarihli nüshasında, 
«Düşman işgalinden kurtulan, yeni istiklâlini ka
zanan veya diktatörlükle idare edilen ülkeler me
mur statüsünü bir esasa bağlarken bu çeşit ka
nunlar çıkarabilir ve uygulayabilir. Lâkin, geniş 
bir teşkilâtın yıllardan beri mevcut bulunduğu 
demokrasilerde bu kanun uygulanamaz, uygulan
dığı takdirde 10 000 lercenin reaksiyonu doğar.» 
denmiştir. 

Profesör Yavuz Abadan 21 . 8 . 1965 tarihli 
Milliyet gazetesinde, Personel Kanunu bugünkü 
haliyle anlaşılması ve çözülmesi güç, kafa yıpra
tıcı bir denklem niteliğini taşımaktadır dedikten 
sonra, bunun İngiltere'de sömürgeler idaresi için 
özel ve imtiyazlı olarak yetiştirilen memurlar sta
tüsüne dayanan bir kanun olduğunu ifade etmek
tedir. 

Profesör Reşat Kaynar, Cumhuriyet gazete
sinde, üniversite yönünde ele aldığı bu konuda, 
Devlet Memurlar] Kanunu bir tasfiye. kanunu, 
demektedir. 

Vehbi Cem Aşkın, 23 . 8 . 1965 tarihli Dün
ya gazetesinde bu kanunu 120 000 öğretmenin 
haklarını ortadan kaldıran bir kanun olarak va
sıflandırmaktadır. 

Fethi Tevetoğlu, Son Havadis gazetesinde, 
Devlet Memurları Kanununun, çok kurnazca ka
mufle edilmiş bir tasfiye kanunu olduğunu ifa
de etmektedir. Demin arz ettiğim gibi Maliye Ba
kanlığının merkez ve taşra teşkilâtları ve memur 
sendikaları Kanununun tatbikinin mümkün ol-
mıy a cağını bir bildiri halinde cemiyete açıklamış
lardır. Bütün bunlar bize göstermektedir ki, bu 
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kanun üzerinde âmme efkârı huzurunda otorite
lerin fikirleri vardır. Bu fikirlere değer vermek 
lâzımdır. Tatbikatta karşılaşılacak güçlüklere me
seleleri bırakmak lâzımdır. Konu, lâalettayin bir 
konu değildir. Konu Türkiye'de Devlet otoritesi 
ve Devletin kuruluşu ile ilgilidir. Bu kanun eğer 
benim anladığım mânada bugün tatbik edilebi
lirse Devlet otoritesi za'fa uğrıy a çaktır. Sınıflan
dırma konusunda Sayın Personel Dairesi Başka
nının geçen gün Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül
tesinin konferans salonunda vermiş olduğu kon
feransta, Devlet memurlarının teminat altına 
alındığını, bunların Bakanların, müsteşarların, 
umum müdürlerin inisiyatifinden çıkarılarak, 
imtihan müessesesine bağlandıklarını ifade etmiş
tir. Ben, şimdi sormak isterim, meselâ Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünün bir teknik ele
manını imtihan yapacak olan daire ve bunun im
tihan yetkilileri kimlerdir?.. Bütün bu ihtisas 
erbabının imtihan yetkililerini Devlet Personel 
Dairesinde bulabilecek miyim? Bir ihtisas sınıfın
da imtihan yapacak olan müsteşarın, umum mü
dürün, kendi bünyesine uygun elemanı seçme 
hakkını ondan alırsak, bunun sonuna nasıl vara
cağız? Daha basit bir misal vermek isterim; bir 
hastane aşçısı vefat etmiştir. Bu aşçı Devlet me
muru kadrosuna alınmıştır. Aşçı vefat ettiği za
man, yeni aşçıyı Devlet Personel Dairesi imtihan 
edip seçinceye kadar o hastahanenin hastalarına 
yemeği kim pişirecektir? Bu kadar basit meselele
ri çözebilecek ortada bir açıklık yokken, bunlar 
gayet güzeldir, üniversitenin ilim otoritelerinden 
geçmiştir demek kâfi değildir, aziz arkadaşlarım. 
Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
1963 senesinden beri Avrupa'da ihtisas görmüş 
kıymetli elemanların hocalığında Türkiye'deki 
idarecilere eğitim yaptırmaktadır. Türk idareci
lerine eğitim yaptıran böyle değerli bir müessese
nin bu kanunun hazırlanışında fikri var mıdır? 
Bunu soruyorum. Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsünün fikri alınmamıştır. Geçici 
Karma Komisyonda bu müessesenin temsilcileri 
fikirlerini beyan ettikleri zaman bizler şaşırıp 
kalmışız ve niçin bu fikirler kanuna konmadı de
diğimiz zaman, bu kanun bizden gizli olarak ya
pılmıştır, bizim fikrimiz alınmadı demişlerdir. 
Türkiye'de personel rejimi kuruluyor, bunun 
1953 senesinden beri araştırma ve tetkiklerini ya
pan Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün 
fikri alınmıyor ve onun haberi olmadan bir ni

zam kuruluyor. Bu nizama Türkiye'deki bütün 
otoriteler hayır diyor, biz çıkıyor diyoruz ki bun
lar iyi hükümlerdir, tatbikatta aksaklıklar görü
leceğine kaani değiliz. Ama diğer taraftan bu 
kanunun prensiplerinin getirmiş olduğu bâzı yö
netmeliklerin hazırlanmasında bakanlıklar ara
sında ihtilâf mevcuttur. Her ne kadar yok denir
se densin bakanlıklarla Personel Dairesi arasında 
ihtilâf vardır. Taraflar birbirine taviz vermek 
suretiyle zamanın yaklaşmış olması dolayısiyle 
meseleyi halletmek gayreti içerisindedirler. An
cak geniş bir kütleye dayanan Millî Eğitim cami
ası taviz veremediği için hâlâ anlaşmaya varıla
mamıştır. Bu bakımdan Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsünün fikirlerine hürmet etmek bu 
dairenin bir vazifesi ve sorumlu olduğu bir veci
bedir. 

Diğer yönden, ben, Bakanlığın bu konu üze
rinde tekrar eğilmesini ve 1966 yılma kadar, bu 
açık fikirler önünde aksaklıklar varsa, sonradan, 
iş çıkmaza girdikten sonra nedenlerini arayacağı
mıza, Büyük Meclis toplu iken, Karma Komis
yondan günde 200 maddeyi geçirmek suretiyle 
ekspres hıziyle çıkarmış olduğumuz bu kanunu, 
yeni Meclisin huzurunda yepyeni bir zihniyetle 
ele alıp, eksikliklerini tamamlamak ve Türkiye'
de Devlet nizamını çok kuvvetli bir temele isti-
nadettirmek mecburiyetindeyiz. Ben bir Milletve
kili olarak vicdanımın sesini ifade ediyorum. İl
gili daire ve Hükümet buna itibar eder veya et
mez, bunu bilmem, fakat gayet açık ve veciz ola
rak meseleyi ifade eden Devlet Bakanından bu 
konuların üzerine eğilmesini ve 1966 tatbikatına 
kadar müşkillerin halledilmesini, bu ilim otorite
lerinin fikirlerine itibar edilmesini bilhassa istir
ham eder ve hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam, ilâve ede
cek bir husus var mı efendim? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLOEHAN 
(Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'daki Elektrometalilrji Sanayii Şirketi
nin iflâs halinde olduğu hakkındaki yayının doğ
ru olup olmadığına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in söz
lü cevabı (6/6) 
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BAŞKAN — Sayın İbrahim Deriner, cevap 
vermeye hazır mısmz efendim? 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum, 
efendim. 

İİ2 . 11 . 1965 
«Millet Meclisi (Bakanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayım Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanında sözlü olarak cevaplandırıl
masının teminini saygı ile aıız ©derim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Anitaly"<a'da hissesinin büyük kusma Eti-
(banka aidolan Ferrokrom ve Karpit Fabrikasının 
isahıilbi bulunan Elektrometalürji Sanayii Şirke
tinin iflâs ihlalinde olduğu basına, intikal (etmiştir. 
Bu 'neşriyat doğru mudur? 

2. Bıugünkü Etilbıaınk idarecilerinin fabrika
nın kurul/usuna Ibaşlanıgıçta (muhalif oldukları 
için şirket aleyhine bir davranışın içerisinde ol
dukları iddiaları varit midir ? 

3. Ferrokrom Falbnikasıınm ilhale, inşa ta
rihleri ile istilhsalleri zarar - ziyanları nedir? Za
rar sebepleri tesbit edilmiş midir? 

4. Fabrikada bâzı yolsuzlukların olduğu or
tak Fransız Beşimıay İŞirketi ile ihtilafların bu
lunduğu iddiaları varit imidir? 

5. 'Bu fabrika için Fransızların ve Eıtiban-
kın yatırım miktarı ne kadardır? 

6. . Ferrokrom Sanayiin Hükümetçe teşvik 
ve ihiimayesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İbrahim Deriner, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — iSaym Başkan, sa
yın milletvekilleri, Antalya Milletvekili Sayın 
İhsan AtaoVün Elektrometalürji Anonim Şir
keti hakkındaki sözlü soru önergesini aşağıdaki 
şekilde cevaplandırıyorum. 

1. Antalya'da kromlarımızı ferrokrom hali
ne (getirmek ve karpit istihsal etmek mafcsadiyle 
30 milyon Tl. sermayeli bir Elektrometalürji 
Sanayi iŞirketi kurulmuştur. 

*Bu sermayenin % 40 ına tekabül 'eden 12 mil
yon Ti. Fransız grupu, 18 milyon Tl. da Etilbarik 
tarafından sağlanmıştır. 

Şirket 1957 yılı sonunda teşekkül etmiş ve 
1962 yılı sonunda ıda tesis tamamlanarak 19(63 

yılı başından itibaren işletmeye girmiş ve istih
sale başlamıştır. 

Şirket sermayesinin 70 'milyon Tl. sına çıka
rılması icaJbetmektedir. 

ıŞirketin iflâs (hailinde olduğu yolunda yapı
lan neşriyat îdioğru değildir. 

2. Etibanlkın şirketin aleyhinde 'olduğu yo
lundaki iddialar da dloğru değildir. 

Sayın sözlü (soru sahibi bu hususta bâzı bil-
ıgilere sahipse onları bana bildirmesini bMhassa 
rica ederim. 

3. Ferrokrom fabrikasının işletmeye açıldığı 
tarihten itibaren istihsal ettiği ferrokrom ve 
karpit istihsali şöyledir. 

Ferrokrom Karpit 
'Ton Ton 

1963 4 713 2 598 
1964 4 821 4 565 
1905 (Talhimilni) 6 850 <5 880 

Bilançolarda Ibugüne kadar terakküm 'etmiş 
25 milyon Tl. lıfc zarar 'görülmektedir. Zarar 
sebepleri çeşitlidir. Bilindiği 'gibi ferrokrom pi
yasası çok mütehavvildir ve bu cins madenin 
kendisine ımalhisus hususiyetleri (gözden uaak tu
tulmamak icabeder, 

4. Ortak Beclhiney Firması ile Etibank ana
sında bir ihtilâf yoktur. Anlaşma olmuştur ve 
son safhası da yanaşmıştır. 

5. Yukarda açıklanan (meblâğlar haricinde 
Etiharik kendi kaynaklarından 63 milyon Tl. lık 
bir krediyi ısağlıyaralk tesisin ikmaline çalışmış 
bulunmaktadır. 

6. Memleketimizde Ferrokrom Sanayinin 
teşviki Hükümetimizce devamlı olarak yapılmak
tadır ve yapılmasına devam edilecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
Sayın Ataöv, (görüşmeniz İçtüzüğün 155 nci 

maddesi gereğince 15 dakikadan fazla olamaz? 
Sonra ısöz kesmeye hacet kalmamak üzere şimdi
den hatırlatıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, biliyorum kürsünün yabancısı değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, Toros dağlarının altı 
değerlendirilmemiş Ferrokrom madenlersyle 
doludur. 1957 senesinde krom madenlerini taş 
(halinde yurt dışına çıkarmak, satmak ve momle-
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ketıe döviz kazandırmak yer altı aemgMilkLerin' 
değerilemıdirmek mümkün oHmadığı için bunu Fer-
nokram haline getirip bumdan memleketi nasip-
dar etmek düşünülmüş ve Fransız Beşina Şir
keti ille bir ortaklık yapılmıştır. 1957 senesinde 
bağlanan ıbu iş, 1962 işemesinde bitmiştir. 1962 
senesinden sonra şirket idaresinde bugüne kadar 
iyi bir işletme zihniyeti takilbedilememiştir. Bü
yük ortak Btilbanlk kendisine has *bu büyük vazi
feyi benimseyip ele alıamamıştır. Müesseseye o 
değeri verecek elemanları bulup işletememiştir. 
Bunun neticesi olarak Ida ıson günlerde, ımalballî 
gazetelerde vardır, iSayım Bakana hepısini (bizzat 
götürüp dizıaüı edeceğim, Eılektrometalürji Sana
yii Şirketi ortaklarından Etibank İdare Meclisi* 
ne, «Şirketin iflâsını talebetti.» diye yazı yaz
ması üzerime ben meseleyi Yüksek Huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. 

Bu müessese 30 milyon sermayeli, sermaye
sinin 70 milyona çıkarılması için hazırlık ya
pılmış ve 70 milyonluk Toros dağlarının altın
daki krom madenlerini değerlendirecek, Türki
ye'de yabancı sermayenin en müspet sahaya in
tikal ettiği bir meselede şirketi iflâsa- götürür 
bir talepte bulunmak Türkiye'den yabancı ser
mayeyi kovmak arzusundan başka bir şey de
ğildir. Feşina Şirketi Türkiye'de bütün incele
melerini yapmış hem öyle ki, gelmiş Antalya'ya, 
denizin derinliği kaç kulaçtır, rüzgârlar hangi 
istikametten akar, madenleri getirecek kamyon
lar için yol yapmak kolay mıdır, diye bu kadar 
kalınlığında bir etüd yaptıktan sonra şirket 
mukavelesini yaparak temele harcı koymuş, on
dan sonra bu eser meydana gelmiştir.. Bu ka
dar esaslı incelemelerden sonra memlekette 
meydana gelen bir eserin 1963 te 4 700 ton fer
ro krom, 2 600 ton karpit çıkarırken, 1964 de 
4 800 e çıkıyor, karpit 4 565 e yükseliyor. 1965 
tc 6 850 ye ferro krom çıkıyor, karpit 5 880 e 
yükseliyor. Devamlı bir yükseliş var. Fakat za
rar 25 milyondur. Neden? İşte bu 25 milyon za
rar Etibankın idaresizliğinden, Etibankm ac
zinden, Etibankm dâvaya gerekli değeri verme-
yişindendir. Müessesenin başına gönderilen, 
müessesenin idaresine tevdi edilen insanların 
murakabeden uzak, meselelere el koymaktan 
uzak ve bu meselenin bizatihi içerisinde olmak
tan uzak bulunuşundandır. Bu büyük eser ih
mal edilmemelidir. Etibanka bağlı bir şirket
tir, diye Türkiye'nin yeraltı zenginliklerine ge

rekli değeri vereceğini Hükümet programında 
ifade eden Hükümetimiz, bu müessesenin üzeri
ne eğilmelidir. Bu müessese yalnız Antalya'nın 
müessesesi değildir. Bu müessese alıcısı belirli, 
Türkiye'de istihsali bir noktada, bir yerde çı
kan karpit sanayiinin Türkiye'ye büyük döviz 
kazandırdığının bir gerekçesi ve bir şahididir. 
Bu müesseseyi Etibank iflâs talebeder yazılar
la halk efkârına, basm sütunlarına geçirirse, o 
müesseseye % 12 milyon, 30 milyon sermaye
den 12 milyon lira *ile iştirak etmek suretiyle 
bizatihi emek veren yabancı sermayeyi buradan 
kaçırmış oluruz. İşte kendi gücümüzle yeraltı 
zenginliklerini değerlendiremediğimiz bir dev
rede, yabancı sermayeyi de böyle art düşünce
lerle ürkütecek olursak, bu müesseselerin kapı
sına kilit vurmak mecburiyetindeyiz. Kapısına 
kilit vurduğumuz müesseseler, içerisinde yedi 
sekiz yüz işçinin çalışmayışı veyahutta bir kı
sım personelin açıkta kalması demek değildir. 
Toros dağlarının altındaki krom madenlerini 
yine o dağların altında hapse mahkûm etmek 
demektir. Bu dâvayı getirirken huzurunuza 
Hükümetin Etibank üzerine eğilmesini, Etiban
km içerisinde bulunanların bu müessesenin ku
ruluşunda taraftar olmadığını ben biliyorum. 
Ama bana teselli veren tek husus ferro - krom 
sanayiinin besmelesinde Sayın İbrahim Derin-
er'in büyük emeklerinin bulunduğuna bilgi sa
hibi olmamdır. Kendileri besmele ile bunun te
meline harç koymuş insandır. Ferro kromun 
Türkiye'de lüzumlu olduğunu o zamanın Hükü
metine ifade etmek suretiyle bu hale getirmiş 
olan insandır. Ben huzurlarınızda Sayın Derin-
er'i bu meselenin üzerine hassasiyetle eğilmesi
ni ve Türkiye'nin en büyük döviz kaynağı olan 
yeraltı zenginliklerini Etibankm kaprislerine 
teslim etmemesini; bu meseleye bizzat el koy
mak suretiyle Etibank müfettişleriyle değil, 
Bakanlık müfettişleriyle meselenin üzerine eğil
mesini, liyakatsiz, ayrılmış, kayırılmış, himaye 
edilmiş, çeşitli şekillerde oraya yerleştirilmiş 
kabiliyetsiz elemanların tasfiye edilmek sure
tiyle, ticari bir zihniyetle o müessese işletilerek 
memlekete gelecek olan dövizlere kapılarımızın 
kapanmasına - mâni olmasını istiyorum. Onun 
için bu müesseseye daha fazla alâka bekliyo
rum. Bu Hükümet programının en büyük ge
rekçelerinden birisidir. Bendeniz huzurunuza 
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getirmekle yeni bir problemi, Hükümet progra
mının tatbikatı bakımından, Sayın Deriner'e 
ifade etmiş oluyorum. Besmelesi ile başlamış ol
duğu işi inşallah hayır duasiyle neticelendire-
eektir. Allah muvaffak etsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24 . 1 1 . 1 9 6 5 O ; 1 

Gündemde görüşülecek başka bir husus ol
madığından, 26 Kasım 1965 Cuma günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,55 

; - « * - < « * » — • - « • 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-

lu'rom üye seçildiği Çalışma ve Maliye Komis-
yanlanndan istifa ettiğine dair Önergesi (4/1) 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nın üye seçildiği Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/2) 

3. —• Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma-
tiye Bakanı İhsan Gürsan'ın dönüşüne kadar 
kendisine, Ticaret Bakanı Macit Zeren'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/110) 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/111) 

5. — Çaycuma ilçesi Geriş köyü hane 14 te 
kayıtlı Ismailoğlu, Emine'den doğma 1.5.1943 
doğumlu Sayit Şen ile aynı ilçenin Torloklar kö
yü nüfusunda hane 54 te kayıtlı Kâzımoğlu, 
Nazire'den doğma 25 . 5 . 1935 doğumlu Muhar-

• rem Karahatıl'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki dosyanın iadesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/112) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Devlet Memurları Kanununun tatbikatının müm
kün olamıyacağı hakkındaki iddiaların doğru 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/5) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'daki Elektrometalürji Sanayii Şirketi
nin iflâs halinde olduğu hakkındaki yayının 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/6) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN 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 

İŞLER 




