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rula sunuşları 404:405 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 
gazetelere verdiği demeçle C. H. P. Hü
kümetleri zamanında Anayasanın lâiklik 
prensibinin zedelendiğini öne sürdüğü, id
dianın vâridolmadığı ve Anayasanın ta
nıdığı temel hak ve hürriyetlere sınır çiz
menin Hükümet edenlerin takdirinde 
olmamak lâzımgeldiği yolundaki demeci. 405, 

406 
2. — Kırşehir Milletvekili Memduh 

Erdemir'in, gelen kâğıtların 22 nci mad
desinde yer alan «Ankara'da Politeknik 
Üniversitesi kurulmasına, 58 nci madde
sinde yer alan tekniker okulları kurulma
sına ve 72 nci maddesindeki Millî Eğitim 

Sayfa 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim 
Yüksek Danışma Kuruluna» ait kanun 
tekliflerinin Bayındırlık, İmar ve İskân 
komisyonlarına da havalesine dair öner
gesi 406:409 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/116) 409 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonundan istifasına 
dair önergesi (4/3) 409 

5. — Konya Milletvekiil Necati Kalay-
cı'nın, Dilekçe Komisyonundan istifasına 
dair önergesi (4/4) 409 :410 

6. — İstanbul Milletvekili Ali Esat 
Birol ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi top
lantılarının, Salı, Çarşamba, Perşembe 
günleri yapılmasına dair önergesi (4/5) 410 

7. — Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan üyeliğe seçim. 410:411 



1. — GEÇEN TUl 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya, kürsüye gelerek andiçti. 

Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yı-
lanlıoğlu, İstiklâl Savaşımız sırasında Türk düş
manlığı ile ortaya çıkmış olan İzmir Patriği 
Hrisostomos'un Atina'da dikilen heykeli üzeri
ne millî hislerimizi rencide eden yazılar yazıl
ması dolayısiyle bunun insanlık ve iyi dostluk 
münasebetlerine olan aykırılığını belirten bir 
demeç verdi. 

İzmir Mi]]etvekili Mustafa Uyar; İzmir'in 
Kınık ve Bergama ilçelerindeki kırağı görmüş 
benekli pamukların şampanya tipi kabul edile
rek düşük fiyatla alış görmesinden üreticilerin 
zarara uğradığını, bu sebeple şampanya adının 
değiştirilerek pamuk müstahsilinin himaye edil
mesini ve 

Kamyon, kamyonet gibi nakil vasıtalarının 
kırılan ön camlarının Avrupa'dan gelen mika 
cinsi camlarla değiştirilmesi zorunluğu dolayı
siyle şöfor vatandaşların haklı şikâyetlerde bu
lunduklarını bu sebeple bu cins camların itha
line müsaade olunmasını temenni eden bir ko
nuşma yaptı. 

Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli de, Tek
man ilçesinde geçen yıl ölümlere sebebolmuş 
olan bulaşıcı hastalığın aynı şiddetle hüküm 
sürmeye başlaması dolayısiyle esaslı tedbirler 
alınması ve Karayazı ve Tekman ilçelerinde bi
rer küçük ecza dolabının bulundurulması dile
ğinde bulundu. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, komisyonlar başkanlık divanlarının, bâzı 
parti milletvekillerinin katılmamaları yüzünden 
kurulamadığına dair bir açıklamada bulundu. 

Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın, son 
uçak kazasında şehit düşen subay ve astsubay
larımız için milletvekillerinin taziyetlerine dair 
Millet Meclisi Başkanlığı yazısına teşekkürle
rini bildiren yazısı okundu, bilgiye sunuldu. 

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 

TANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Sadi Pehüvanoğlu'nun, 
üye seçildiği Çalışma ve Maliye komisyonların
dan, 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm, üye seçildiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan çekildiklerine dair 
önergeleri ile 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'm dönüşüne kadar kendi
sine Ticaret Bakanı Macit Zeren'in ve 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal oğlu'-
nun dönüşüne kadar da kendisine Devlet Baka
nı Cihat Bilgihen'ın vekillik edeceklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi 
edinildi. 

Çaycuma İlçesi Geriş köyünden İsmailoğlu 
Sait Şen ile aynı ilçenin Torloklar köyünden 
Kâzımoğlu Muharrem KarahatıPın ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkındaki dosya, Başbakan
lığın okunan tezkeresi üzerine, geriverildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet 
Memurları Kanununun tatbikatının mümkün 
olamıyacağı hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair sorusuna Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan ve 

Antalya'daki Elektromcteralürji Sanayi Şir
ketinin iflâs halinde olduğu hakkındaki yayı
nın doğru olup olmadığına dair sorusuna da 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
riner cevap verdiler. 

26 Kasım 1965 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime (saat 15,55 te) son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
İsmail Arar Sadık Telcin Müftüoğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

Başbakanlığa, Ticaret Bakanlığına, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/10) 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilec-

SORULAR 
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İerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/11) 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Öğ
retmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında, parasız 
seyahat etmelerinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/12) 

4. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Do-

TASARILAR 
1. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına 

tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek ama
cı ile alman Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı. (1/1) 
(Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı. (1/2) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye

si Tevfik İnciııin, Su ürünleri kanunu teklifi. 
(2/83) Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Ma
liye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

4. — İstanbul Millctvekiil Muhiddin Güven 
ve 1.0 arkadaşının, Güzel Sanatlar Akademisi 

•kanunu teklifi. (2/84) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — Konya Milletvekili Eakih Özfakih ve 
16 arkadaşının, Spor klüplerinin birer lokal ve 
sportif tesisler sahibi, olmaları için bir fon tesisi 
hakkında kanun teklifi. (2/85) (İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
12 arkadaşının, Bina kiraları hakkında kanun 
teklifi. (2/86) (Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarına) 

7. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(2/87) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

TEZKERELER 
8. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Ün-

lü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/113) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

ğu - Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için 
bir plân bulunup bulunmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/13) 

5. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Hay
vancılığın inkişafı ve hayvan ürünlerinin de
ğerlendirilmesi için ne gibi tedbirlerin alınaca
ğına dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/14) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi, (3/114) (Sayıştay Komisyonuna) 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi. (3/115) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

11. — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısı. 
(1/3) (Plân Komisyonuna) 

12. — Islâhı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı. (1/4) (Tarım 
Komisyonuna) 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
4 arkadaşının, Yasama Meclislerinin araların
daki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/88) (Anayasa Komisyonuna) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ucu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/89) 
(Plân Komisyonuna) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. (2/90) (Adalet Komisyo
nuna) 

16. — Siirt eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya eski Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Di-

2. — GELEN KAĞITLAR 
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yarbakır eski Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi. (5/4) (Dilekçe Karma Komisyonuna) 

17. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-

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

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her Bir
leşimin başında bâzı arkadaşlar gündem dışı 
söz istemektedirler. Bu güne kadar gündem 
fazla yüklü olmadığı için imkân nisbetinde ar
kadaşlarımıza söz vermek cihetine gidilmiştir. 
Ancak normal olan, Meclisin önceden tâyin ve 
tesbit edilen ve ilân edilen gündemi içinde çalış
masıdır. Bundan sonra gündem dışı söz ancak 
bir arkadaşa verilecektir. Bugün gündem de 
yüklüdür. Tabiî gündem dışı söz istiyen arka
daşların hepsi getirmek istedikleri konunun 
ehemmiyeti üzerinde musirdirler. Ancak takdir 
hakkı Başkanlığına aittir. Bugün, dünden ya
zılı olarak söz istemiş olan Ali Rıza Uzuner ar-
karaşımıza söz veriyorum. 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (5/5) (Dilekçe Karma Komisyonuna) 

18. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'
un Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (5/6) (Dilekçe Karma Komis
yonuna) 

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

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi buyur

duğunuz ve yalnız bir kişinin gündem dışı 
konuşması usulü hakkında... 

BAŞKAN — Bu husustaki takdir hakkı Baş
kanlığa aittir, onun için size söz veremiyeceğim, 
bir usulsüzlük yoktur, Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vardır efen
dim, izah edeceğim, gündem dışı tek bir kişi 
konuşsun şeklinde bir husus peşin olarak söyle
nemez. Bugün meseleler gelir. Meselelerin için
den Başkanlık takdir hakkını kullanır. 

BAŞKAN — Efendim, başkanlığa müracaat 
edilmiştir, gündem dışı söz istiyen arkadaşlar 
konuşacakları konuyu da tasrih etmek suretiyle 
Başkanlığa müracaat etmişlerdir. Biz takdir 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nei Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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hakkımızı kullanarak, gündemin yüklü bulun
masını ,da göz önünde bulundurarak bir kişiye 
söz verebildik. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) '— Bugün için 
söylemiyorum Sayın Başkan fakat ilerideki tat
bikatı yönünden söylüyorum. 

BAŞKAN — O husus başka efendim; ileri
deki tatbikatında düşünülür. 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Devlet Bakanı Refet Sezgin'in gazetelere ver
diği demeçle C.H.P. hükümetleri zamanında 
Anayasa'nın lâiklik prensibinin zedelendiğini 
öne sürdüğü, bu iddianın vâridolmadığı ve Ana
yasanın tanıdığı temel hak ve hürriyetlere sınır 
çizmenin Hükümet edenlerin takdirinde olmamak 
lâzımgeldiği yolundaki demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzımer. 

VLİ RIZA UZUN.KR (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin'in, 24 ve 
25 Kasım tarihlerinde gazetelerde yayınlanan 
beyanları vesilesiyle yüksek huzurunuzda bu
lunmaktayım. 

Özellikle iktidara yakın gazetelerden taki-
beylediğim; maruzatıma konu teşkil edecek ifa
delerin gerçek olup olmadığını tesbit için Dev
let Bakanı Sayın dostum Refet Sezgin'i tele
fonla aradım. Seyahatte bulundukları ve daha 
birkaç gün dönemiyeceklerini öğrendim. Konu
nun, kamu oyunda yarattığı teşevvüşleri naza
ra alarak, daha çok yakın bir mazide Yüksek 
Meclis kürsüsünde yaptığımız yeminde, «De
mokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalacağımız» şeklindeki ifadeye de sadık kal
mak inancı ve heyecanı ile gündem dışı konu
şuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 24 Kasım tarihli 
Zafer gazetesinde : «Diyanet İşleri teşkilâtın
da yüzleri secde görmemiş din adamları var» 
başlığı altında, «C. H. P. hükümetleri zama
nında Diyanet İşlerine politika sokulmasından 
Sayın Bakan şikâyetçi olmuşlardır.» Aynı ma
hiyette bir ifade de 24 Kasım tarihli Yeni İs
tanbul gazetesinde yer almış ve «Diyanet İşle
rine evvelki senelerde politika sokulduğu» id
dia edilmiştir. Ayrıca Sayın Bakan, «Hoparlör
le ezan okunmasına karşı olduklarını, 633 sayı
lı Kanun gereğince din adamlarının intibakları 

yapılarak zamlı maaşlarını 1 Aralıktan itiba
ren alacaklarını» muhtelif gazetelerde takibey-
lediğimiz beyanlarında belirtmektedirler. Şim
di, bu beyanları üzerinde, Anayasamız açısın
dan, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanun açısından 
kısaca durarak Hükümetin dikkatini çekmek, 
görüşlerimi yüksek huzurunuzda kamu oyuna 
sunmak isterim. 

Şunu da arz etmek isterim ki, söz sırası 
almış olmama rağmen maalesef üzerinde konuş
ma imkânını bulamadığım Hükümet Progra
mının bize tevzi edilmiş olan 8 nci sayfasında 
yer alan; «Lâiklik prensibini vatandaşın dinî 
inançlarını baskı altında tutan dinî ibadet ve 
hürriyeti, din eğitimini kısıtlayan bir çerçeve 
içinde mütalâa etmenin mümkün olmadığı» gi
bi sanki memleketimizde bu gibi şeyler varmış-
çasma iddiada bulunulması da; Anayasamızın 
19 ncu maddesinin münhasıran bu Hükümet 
zamanında işler hale sokulduğu kanısını uyan
dırmak gayretinin güdüldüğü dikkatimizden 
kaçmamıştır. Sayın Devlet Bakanının buna pa
ralel son beyanları da seçim meydanlarından 
getirilen bir hava içinde ve aynı heyecanla 
Anayasamızın sağladığı teminatlardan tegafül 
edercesine, sanki yok olanı var etme edası ve 
iddiasiyle konuşarak Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten bu yana gelmiş geçmiş hükümet
le i'i itham eder mahiyette olmuş ve gelecek için 
çok tehlikeli sayılması gereken bir tutumun içi
ne düşmüşlerdir. 

Yüksek izninize sığınarak Anayasamızın 
19 ncu maddesinin son fıkrasını hafızanızı ta
zelemek için okumak isterim. 

Anayasanın 19 ncu maddesinin son fıkrası 
aynen şöyledir muhterem arkadaşlarım : 

«Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve
ya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama arnaciyle, her ne su
retle olursa olsun, dinî veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz...» ve devam ediyor. 

Anayasamızın tanıdığı temel hak ve hür
riyetlere kendi siyasi çıkarları için hüviyet ve 
şekil vermek, hudutlar çizmek hiçbir zaman 
Hükümet edenlerin takdirinde olmamak lâzım-
gelir. 
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Cumhuriyetimizin temelinde yatan, yeni 

Anayasamızda açık ve seçik ifadesini bulan 
Lak ve hürriyetler politik tasarruflarla zede
lenmemelidir. -Sayın Devlet Bakanının gazete
lerdeki beyanları şayet doğru ise, «C. IF. P. I ü-
1--amelleri zan anında Diyanet İşlerine pohvkı 
sokulmuştur» ifadelerini, şerefli insanlara has 
sorumlu bir kimse olarak isbata muhtaç gör
mekteyim. «Diyanet İşlerinde alnı secde gör
memiş din adamları vardır.» iddiasını da so
rumsuz, müdahaleci ve maksatlı bir beyan ola
rak; açıklamasını zaruri görmekte olduğumu 
arz etmek isterim. Esasen, alnı secde görmemiş 
din adamı olmaz arkadaşlar. 

Sayın Bakanın, ezanın hoparlörle okunma
ması görüşünü de; 633 sayılı Kanundaki ku
ruluşların görevlerine bir müdahale addetmek
teyim. Bu konu, kanun gereğince Diyanet İş
leri Başkanlığında en yüksek karar ve danış
ma organı olan, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 
görevlerinden madut olmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maruzatıma nihayet vermeden, şu hususu 

da tescil ederek, Hükümetin dikkatine sunarak 
tashihini istirham eylemekteyim. 633 sayılı Di
yanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanun, Resmî Gazetenin 2 Temmuz 
.11)65 tarihli 12038 sayılı nüshasında yayınlan
mıştır. Bu kanunun 42 nei maddesine göre de; 
kanun, yayımını takibeden ayın 15 inde yü-
rı rlüğe girer; yani Ağustos 15 te yürürlüğe 
girmiştir*. Kanunun süratle tatbikini iştiyakla 
bekliyen din adamlarımızın 3,5 aylık bir ge
cikme ile intibaklarının karşılığını ancak 1 Ara
lıktan itibaren alabilecekleri, Sayın Bakanın 
yine gazetelerdeki beyanlarından anlaşılmakta
dır. Bu 3,5 aylık gecikmeden doğan farkların 
da zamlı ödenmesi zarureti; hakkın, hukukun 
vo insafın bir icabı olmak lâzımgclir. 

Muhterem arkadaşlarım; yeni Anayasamı
zın ışığında dinin siyasete alet edilmemesinin, 
inanç ve din özgürlüğüne karşı saygının en 
yüksek ifadesi olduğu hususunda artık müş
terek bir noktada birleşmek lâzımdır. Saygı
lar sunar, teşekkür ederim. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Usul hakkında maruzatta bulunacağım. Gün
dem dışı söz istirham etmiştim. Takdir hakkı

nızı kullanarak bana söz vereceğinizi va'detmiş-
tiniz. 

BAŞKAN — İmkân bulursam size söz ve
receğimi söylemiştim Sayın Ekinci. Dört arka
daş var, gündem dışı söz istiyen... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bendeniz söz isterken başka hiçbir müracaat 
yoktu... 

BAŞKAN — Nasıl olsa bir tercihte bulun
mak lâzımdır. Takdir hakkı Başkanlığındır. 
Gündemimiz yüklüdür. Bu itibarla istirham 
ediyorum; bu celse için bir arkadaşa söz veri--
yorum, sizin söz hakkınız selbedilmiş değildir, 
yine konuşursunuz. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, Gelen Kâğıtların 22 nei maddesinde yer 
alan «Ankara'da Politeknik Üniversitesi kurul
masına, 58 nci maddesinde yer alan Tekniker 
okulları kurulmasına ve 72 nci maddesindeki 
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğ
retim Yüksek Danışma Kuruluna» ait kanun tek
liflerinin Bayındırlık, İmar ve İskân komisyon
larına da havalesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. 24 . 11 . 1965 tarihli «Gelen Kâğıtlar» m 

22 nci sırasında kayıtlı bulunan ve Bursa Mil
letvekili İbrahim Öktem ve 9 arkadaşına ait 
olan Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulma
sına mütedair kanun teklifi, 

2. 58 nci sırada kayıtlı bulunan ve Tunce
li Senatörü Mehmet Ali Demir ile 9 arkadaşı
na aidolan, Tekniker okulları ile alâkalı kanun 
teklifi, 

3. 72 nci sırada kayıtlı bulunan, Tunceli 
Senatörü Mehmet Ali Demir ile 10 arkadaşı
na ait olan, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu ka
nun teklifi, 

Yalnız Millî Eğitim ve Plân komisyonları
na havale edilmiş bulunmaktadır. 

Her üç kanun teklifi Mühendislik ve mi
marlık hakkındaki 3458 sayılı Kanun ve bu 
kanunun tatbikatı ile keza bu kanunun hak
lar tanıdığı müessese ve şahıslarla yakından 
alâkalı bulunmaktadır. 3458 sayılı Kanunu yü
rüten bakanlıklar arasında ise Bayındırlık Ba
kanlığı da vardır. Bu sebeple yukarda sözü ge-



M. Meclisi B : 15 2 6 . 1 1 . 1 9 6 5 O : 1 

çen tekliflerin Bayındırlık, İmar ve İskân ko
misyonlarında da görüşülmesini teminen, bu 
komisyonlara da havalesini derin saygılarımla 
arz ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, bura
dalar mı efendim? Buradalar... 

Şu halde arkadaşlar, bu meseleyi İçtüzüğün 
89 ncu maddesine göre bir usul meselesi olarak 
halletmek gerekir. 

Evvelâ, önerge sahibine söz veriyorum. Son
ra, Başkanlığın bu konudaki görüşünü açıklıya-
cağım. Söz istiyen bulunursa ayrıca lehte ve 
aleyhte olmak üzere, tabiî önerge sahibi de dâhil 
olmak üzere, iki kişiye daha söz vereceğim. Ve 
netice oylarınızla halledilecektir. 

Buyurunuz Sayın Memduh Erdemir. 

MEMDUH ERDEMDİ (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın İbrahim Öktem ve dokuz 
arkadaşı Ankara'da bir Politeknik Fakültesi ku
rulmasına dair bir kanun teklifi vermiştir. Bu 
kanun teklifi yüksek öğrenimle, mühendislikle ve 
mimarlıkla yakından alâkalı bir tekliftir. Türki
ye'de mühendislik ve mimarlık hakkında 3458 
sayılı hâlen yürürlükte bulunan bir Kanun var
dır. Bu kanun mühendislerin ve mimarların hak 
ve hukukunu tanzim etmektedir. Hangi mektep
lerden mezun olanların mühendis olacağını, han
gi unvanı taşıyacaklarına dair birtakım hüküm
ler getirmektedir. Bu kanunla yakından alâkalı 
gördüğüm politeknik fakültesinin, bu kanunu 
yürüten bakanlıklarla alâkalı komisyonlarda gö
rüşülmesinde zaruret hissettim. 3458 sayılı Ka
nunun yürütülmesinde Millî Eğitim Bakanlı
ğı ve Bayındırlık Bakanlığı vazifeli sayıl
mıştır. Millî Eğitim Komisyonuna poli
teknik fakültesinin kurulmasına mütedair, 
kurulmasını istiyen kanun teklifi havale edil
diği halde, Bayındırlık Komisyonuna havale edil
memiştir. Binaenaleyh, Bayındırlık Komisyonun
da da bu kanun teklifinin görüşülmesinde fayda 
mütalâa ettim. Çünkü mühendislerin hak ve 
menfaatleri ile yakından alâkalı gördüğüm gibi 
mühendis yetiştiren müesseselerin de hak ve men-
faatleriyle yakından alâkalı bulunmaktadır. Çe
şitli komisyonlarda, bilhassa alâkalı komisyon
larda kanun tekliflerinin görüşülmesinde fayda 

umduğum için, Sayın Başkanlıktan bu komis
yonlara da havale edilmesini istirham ettim. 

Keza tekniker okulları ile alâkalı olan Sayın 
Mehmet Ali Demir'in kanun teklifi, ve Mesleki 
ve Teknik Öğretim Müsteşarlığında bir yüksek 
danışma kurulu kurulmasına mütedair kanun 
teklifi ve aynı mülâhazalara dayanılarak Bayın
dırlık, İmar ve İskân Komisyonlarına havale edil
melidir diye Yüksek Başkanlıktan ricada bulun
dum. Bayındırlık Bakanlığı, 3458 sayılı Kanu
nu yürüten bakanlıklar arasındadır. Bilâhara 
kurulmuş bulunan imar ve İskân Bakanlığının 
ise geniş çapta mühendis ve mimar istihdam eden 
bir bakanlık olması hasabiyle çok defa Bayındır
lık Komisyonuna havale edilen işler, İmar ve İs
kân Komisyonuna da havale edilegelmiştir. Bu 
husus Yüce Mecliste bir teamül haline gelmiştir. 
Bilhassa 3458 sayılı Kanunun tadiline dair ka
nun teklifleriyle mühendis ve mimar odalarının 
kurulmasına mütedair kanun teklifleri Bayın
dırlık Komisyonuna havale edildikten sonra, 
İmar ve İskân Komisyonuna da otomatikman ha
vale edilmiştir. Bir teamül olması ve bünyesin
de geniş ölçüde mühendis ve mimar istihdam et
mesi bakımından da İmar ve İskân Komisyonuy
la, Bayındırlık Komisyonu aynı mânada mütalâa 
edilmektedir. Bu bakımdan bahis konusu olan 
kanun tekliflerinin her iki komisyona da hava
lesini Sayın Başkandan rica etmiştim. Muhte
rem arkadaşlarınım bu talebime reyleriyle imkân 
vermelerini hassaten istirham ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda Başkanlığın görüşü şudur: Her üç kanun 
teklifi muhteva itibariyle okul ve Bakanlık teş
kil âtiyle alâkalı konuları ihtiva etmesi itibariy
le, bu bakanlıklara mütenazır Millî Eğitim Ko
misyonuna havale edilmiştir. Bayındırlık Ba
kanlığı, İmar ve İskân Bakanlıklariyle bir alâ
kası görülmemiştir. 

Diğer taraftan, teşkilât, plân ve masrafla il
gili bulunması dolay isiyle de Plân Komisyonuna 
havale edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan uygu
lama bu merkezdedir. Nitekim daha şümullü bir 
kanun olan Üniversiteler Kanununda da böyle 
yapılmıştır. Ayrıca İçtüzüğün 28 nci maddesin
den faydalanmak komisyonlar için her zaman 
mümkündür. Tabiî takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 
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Şimdi önergeyi ayrı ayrı üç kanun teklifi 

için de oyunuza arz ediyorum. Söz istiyen var 
mı efendim? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLü (Zonguldak) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn lehinde mi, aleyhinde 
mi Sayın Müftüoğlu? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
—• Aleyhinde, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar olan te
amül, sadece mevzuun ana fikri ile alâkalı ko
misyonlarda görüşülmesi esasını benimsemekte
dir. Nitekim, Sayın Riyasetin de ifade ettikleri 
gibi, bir üniversiteler kanunu münhasıran tedri
sat .bakımından Millî Eğitim Komisyonunda, 
teşkilât ve bütçe bakımından da Plân Komisyo
nunda görüşülmüş idi. Haddizatında bir üniver
site, takdir edensiniz 'ki, yalnız mühendis ve 
doktor çıkarmaz. Ne kadar geniş dalı varsa e 
dallar nisbetinde talebeler buralardan mezun 
olurlar. Eğer dallarına göre tasarıyı komisyon
lara havale etmeyi kabul edersek, komisyon ade-
dinün çoğaldığı mabette bu tasarıların kanunlaş
ması ihtimali de o kadar güçleşir ve gecikir. 

Binaenaleyh, Riyasetin yaptığı davranış ye
rindedir. Zira, yalnız Millî Eğitim Komisyonu
na ve Plân Komisyonuna havale etmek suretiy
le bir mimar veya mühendis arkadaşımızın sa
dece Bayındırlık Bakanlığı veya İmar ve İs
kân Bakanlıklarında vazife kabul edeceğini pe
şinen tekabbüle imkân yoktur. Bu fikir silsilesi 
kalbul edildiği takdirde, buradan mezun olan 
arkadaşların mümkündür ki, 'sanayide, enerji
de ve diğer konularda çalışacağı hesaplanarak, 
onların da ilgili bakanlık komisyonlarına ha
valesi icab ederdi 'ki, ibu sakîm yolu acımakta 
fayda yoktur. Kanaatimce takririn reddi icalbe-
der. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim, lehte veya aleyhte? Buyurun Sayın Erde
ni îr. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, 'bilhassa politeknik fa
kültesinin kurulm'asiyle alâkalı kanun teklifi, 
»bu fakülteden mezun olacaklara mühendislik 
unvanını tanıma yolunu açmıştır. Bu unvanın 
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tanınması her hangi bir mektebin kurulması ile 
şüphesiz mümkündür. Ama 3458 sayılı Kanun ile 
de yakinen alâkalıdır. Bu kanunun bâzı mektepler
den omzun olanlara vermiş olduğu unvan nite
likleri haiz olup olmamaları bakımından kuru
lacak fakültenin, Bayındırlık Komisyonu ve 
İmar ve İskân Komisyonunda bu kanun teklifi
nin görüşülmesinde zaruret vardır. Her hangi 
fbir sanayi veya enerji mevzuunda veya başka 
ibi'r bakanlık bünyesinde teknik eleman veya 
mühendisler çalışabilirler. Orada vazife göre
bilirler. Ama 3458 sayılı Kanunun yürütülme
sini o zamanın Parlâmentosu, Bayındırlık Ba
kanlığına vazife olarak vermiştir. Bu bakım
dan Bayındırlık Komisyonu (bünyesinde bu ka
bil meseleler görüşülegelme'ktedir. Aşağı - yu
karı Bayındırlık Bakanlığı hu mevzuda 'bir ih
tisas Bakanlığı olarak da yer almış gibi görün
mektedir. Bu 'bakımdan Iben hassaten Bayın
dırlık Komisyonunda görüşülmesini istirham 
etmiş idim. Ben, (bütün komisyonlarda görüşül
sün demiyorum. Şüphesiz ki, bu kanunun çık
masında, Yüce Meclis fayda görürse Ihir karma 
komisyon kurulabilir. Pekâlâ bu talep de kanun 
teklifi sahipleri tarafından Yüce Mecliste yapıla
bilir. Birkaç komisyonda da birden görüşülmesin
de bir mahzur yoktur. Bilhassa memleket bün
yesine uygun bir kanunun, en uygun bir kanu
nun çıkarılması bakımından hiç şüphesiz bü
yük hir fayda vardır. Bu 'konuda 'Sayın Müftü-
oğlu arkadaşımızın 'görüşlerine iştirak etmek 
mümkün değildir. Muhterem arkadaşlarım, az 
sayıda komisyonlardan geçirtilerek süratle çı
kartılan kanunların hâzı aksaklıklara sebebiyet 
verdiğini bizzat müşahede etmişlerdir. Bunla
rın bir - iki komisyonda daha görüşülmesi ve 
enine (boyuna incelenmesi şüphesiz ki, memleke
tin geleceği bakımından daha hayırlı olur. 

Bu teklifin lehinde oy kullanmanm istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, takririn lehinde 
önerge sahihi konuştu. Bir arkadaş, da aleyhte 
görüştü. Başka lehte veya aleyhte söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre takrir 'oyunuza arz 
edeceğim. Yalnız üç kanun teklifi için ayrı ayrı 
oylama yapmak lâzımıdır. 

1. 24 . 11 . 1965 tarihli gelen kâğıtların 
22 nci sırasında kayıtlı bulunan ve Bursa Mil
letvekili İbrahim öktem ve 9 arkadaşına aido-
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lan Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulma
sına mütedair kanun teklifi. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Erdemıir'in tak
ririni, yani bu tasarının aynı zarınanda Bayın
dırlık, İmar ve iskân komisyonlarına havalesi
ni kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etrniyenler... Kalbul edilmemiştir. 

2. — 58 nci sırada kayıtlı bulunan ve Tun
celi Senatörü Mehmet Ali Demir ile 9 arkadaşı
na aidolan, Tekniker okulları ile alâkalı kanun 
teklifi, 

BAŞKAN — Bu knsmı kabul edenler, lütfen 
işaret buyursunlar. Kabul etrniyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

3. — 72 nci sırada kayıtlı bulunan, Tunceli 
Senatörü Mehmet Ali Demir ile 10 arkadaşına 
aidolan, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu ka
nun teklifi, 

BAŞKAN — Bu kısmı kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/116) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 24 . 11 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferrulh Bozbeyli 

Tokat Milletvekili Osman 'Saraç, 10 gün, 
hastalığına binaen 25 . 10 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Gaziantep 'Milletvekili Hüseyin Incioğlu 20 
gün, hastalığına binaen 23 . 11 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Adana Milletvekili Sabahattin Baybura 10 
gün, hastalığına binaen 23 . 11 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytdnoğlu 2 ay 
'hastalığına binaen 9 . 11 . 1965 tarihinden iti
baren. 
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İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil 20 gün, 
hastalığına binaen 2 . 11 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutarak oy
larınıza sunacağım : Tokat Milletvekili Osman 
Saraç'a rahatsızlığına binaen 25 . 10 . 1965 tari
hinden başlamak üzere 10 gün izin verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etrniyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu'na 
hastalığına binaen 23 . 11 . 1965 tarihinden baş
lamak üzere 20 gün izin verilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Sabahattin Baybura'ya 
23 . 11 . 1965 tarihinden başlamak üzere hasta
lığına binaen 10 gün izin verilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etrni
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'na 
hastalığına binaen 9 . 11 . 1965 tarihinden baş
lamak üzere 2 ay izin verilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil'e has
talığına binaen 2 . 11 . 1965 tarihinden başla
mak üzere 20 gün izin verilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonundan istifasına dair önergesi (4/3) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komis

yonu üyeliğinden istifa ettiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Konya Milletvekili Necati Kalay cı'nm, 
Dilekçe Komisyonundan istifasına dair önergesi. 
(4/4) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclisin Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulu

nuyorum. 17 yıllık maarifçiyim. Millî Eğitim 
veya Köy işleri Komisyonunda çalışmayı arzu 
etmeme rağmen bu mümkün kılınmamıştır. Di
lekçe Komisyonunda faydalı olamıyaeağımdan 
adı geçen, komisyondan istifamın kabulüne delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim. 

Konya 
Necati Kalaycı 

BAŞKAN — Bilgilerinize 'sunulmuştur. 

6". — İstanbul Milletvekili Ali Esat Bir ol ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi toplantılarının, 
Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yapılmasına 
dair önergesi. (4/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin haftanın üç günü yapılma-

«ı mutat 'toplantılarının (Salı, Çarşamba, Per
şembe) günleri yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul 
Ali Esat Birol Mehmet Yardımcı 

istanbul izmir 
Nurettin Bulak Settar îksel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, okunan 
önerge hakkında 'söz listiyen var mı? Yok... 

Oyunuza arz ediyorum; efendini, Meclisin 
Salı, Çarşamba ve Perşemibe günleri toplanma
sını kalbul ^edenler lütfen işaret (buyursunlar... 
Kalbul etmiyen 1er... 

Efendim, saymak icabedecek. Onun için is
tirham ediyorum. Evvelâ lütfen kalbul edenler 
işaret buyursunlar... Kâtip arkadaşlar lütfen 
saysınlar efendim. Önergeyi kabul edenler, ya
ni Meclisin Salı, Çarşamba ve Perşem'be /günle
ri toplanmasını kabul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Muhterem arkadaşlar önerge 91 ret oyuna 
'mukabil 110 oyla kalbul edilmiştir. 

7. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi il o. Anka
ra Üniversitesi Rektörlüğünün bu konudaki ya
zılarını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı

lama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 5 nci 
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maddesi gereğince Üniversitelerin. Hukuk, ikti
sat ve Siyasal Bilimler öğretim üyelerinin teşkil 
ettikleri kurul tarafından gösterilen adaylar 
arasından Millet Meclisince Anayasa Mahkeme
si asıl üyeliğine seçilmiş bulunan Yekta Aytan, 
22 . 5 . 1965 tarihinde dileğiyle emekliye ayrıl
mış ve böylece açılan üyeliğe aday seçilmesi hu
susu Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne duyu
rulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

T. O. 
Ankara Üniversitesi 22 . 11 . 1965 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı : 41 - 2/1285 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 6 . 1965, 12 . 11 1965 tarih ve 

11797 - 69130 sayılı yazılarınız. 
Dileği ile emekliye ayrılan Anayasa Mahke

mesi üyesi Yekta Aytan'dan boşalan üyeliğe 
aday seçmek üzere, 44 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi uyarınca, üniversiteler, Hukuk, iktisat ve 
Siyasal Bilimler öğretim üyeleri, Ankara Üni
versitesi Rektörünün daveti üzerine, 21 Ka
sım 1965 Pazar günü saat 11.00 de Ankara Hu
kuk Fakültesi konferans salonunda toplanmış, 
üye adaylığına Siyasal Bilgiler Fakültesi öğre
tim üyelerinden Prof. Dr. Muammer Aksoy, Yar
gıtay 6 nci Hukuk Dairesi üyesi Nurettin Gür
sel ve Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Reisi Mu
hittin Taylan'ı seçmiştir. 

Durumu bilgilerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Rektör 
Prof. Dr. Cumhur Ferman 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, seçime 
başlıyoruz. Üzerinde bi'r mühür bulunan kâğıt ve 
zarf dağıtılacaktır. Sayın üyeler, Üniversite Rek
törlüğünün yazısında adları geçen adaylardan bir 
tanesini bu kâğıtlara yazarak zarfa koyup vere
ceklerdir. önce tasnif! heyeti seçimini yapıyoruz. 

Lûtfi Akdoğan (Konya), Yok. İl yas Kılıç 
(Samsun), burada. Kemal Nebioğlu (Tekirdağ), 

burada. Sabahattin Hakkı Esatoğlu, (Nevşehir), 
burada. Halil Başol, yok. Nihat özer, yok. 

Muhterem arkadaşlar, ismi okunan arkadaşlar
dan burada bulunanlar lütfen işaret etsinler. 
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Salâhattin Hakkı Esatoğlu, burada. Tasnif He
yeti, Kemal Neibioğlu, îlyas Kılıç ve Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'ndan mürekkeptir. Oylamaya 
hangi ilden başlanacağı hakkında kur'a çekiyo
ruz... Denizli. 

Muhterem arkadaşlar, kâğıtlar ve zarflar 
dağıtıldı mı? (Dağıtılmadı sesleri) Vazifeli ar
kadaşlar dağıtıyor. Bu arada gelen bir talep üze
rine bütün adayların ismini tekrar okutuyorum. 

(Adayların isimleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Denizli milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Lütfen Tasnif Komisyonuna 
seçilen arkadaşlar teşrif 'etsinler. 

Oy vermiyen arkadaş var mı efendim? (Var 
sesleri) 

Oy vermiyen arkadaş kaldı mı efendim? 
Lütfen arkadaşların istical etmelerini rica 

edeceğim. 
» 

Oyunu kullanmıyan arkadaş kalmadığını 
zannediyorum. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sepetleri Tasnif Komisyonu, lütfen aldırın 

efendim. 
Muhterem arkadaşlar; tasnif sonucu alınmış

tır. Oylamaya 267 üye katılmıştır. Tasnif Ko
misyonu mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (267) milletvekili katıl
mış ve neticede aşağıda isimleri yapılı üyeler, 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Üye Üye 
Samsun Tekirdağ 

tlvas Kılıç Kemal Nebioğlu 
Üye 

Nevşelhir 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

Muhittin Taylan 135 
Muammer Aksoy 119 
Nurettin Gürsel 13 

BAŞKAN — Görüldüğü gibi adaylardan 
Ihiçjbiri Anayasamın 145 nci maddesinin aradığı 
çoğunluğu sağlıyama/mıştır. Bu itibarla ikinci 
tur oylamaya başlıyoruz. Vazifeli arkadaşlar 

lütfen üzerinde iki mühür bulunan kâğıtları ve 
zarfları dağıtsınlar. 

Yeni Tasnif Komisyonu seçimi için kur'a çe
kiyoruz. Türkân Seçkin?.. Yok. Sabahattin Ada
lı?.. Yok. Şefik İnan?.. Yok. İlhan Tekinalp?.. 
Yok. Şaban Erik?.. Burada. Kaya özdemir?.. 
Yok. Lâtif Sarıyüce?.. Yok. Nihat Akay?.. Yok. 
Ahmet Uysal?.. Yok. Turan Şahin?.. Yok. Nühat 
özer?.. Yok. Hasan Tez?.. Yok. İzzet Oktay?.. 
Yok. Muslih Görentaş?.. Yok. Necmettin Cevhe
ri?.. Yok. Fehmi Cumalioğlu?.. Yok. Cemal Kül-
hanlı?.. Yok. Zühtü Pehlivanlı?.. Yok. Enver 
Güreli?.. Yok. îlyas Demir?.. Yok. Mehmet Ne
cati Kalaycı?.. Burada. Hüseyin Hüsnü Oran,?.. 
Yok. Rafet Eker?.. Yok. İsmet Kapısız?.. Yok. 
Turgut Altınkaya?.. Yok. Sevinç Düşünsel?.. Bu
rada. 

Muhterem arkadaşlarım, Şaban Erik, Meh
met Necati Kalaycı ve Sevinç Düşünsel Tasnif 
Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Şimdi, oylamaya başlamak üzere kur'a çeki
yorum. (Sakarya). 

Arkadaşlar hazır mı acaba? (Hazırız sesle
ri).. Lütfen zarfları yapıştırmadan verirseniz 
tasnif daha çabuk bitecek. Oylamaya başlıyo
ruz efendim. 

(Sakarya milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oy verme muamelesi devam 
ediyor. Oy vermiyen arkadaşlarımız varsa lüt
fen teşrif etsinler. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oy kullanma muamelesi bitmiştir. Tasnif 
Komisyonu lütfen vazifeye başlasınlar. 

Muhterem arkadaşlar, Tasnif Komisyonu tu
tanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (206) milletvekili katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Malatya Kars 
Şaban Erik Sevine Düşünsel 

Üye 
Konya 

M. Necati Kalaycı 
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Muhittin T aylan 
Muammer Afcsoy 
Nurettin Gürsel 
iptal 
Boş 
BAŞKAN — Muhterem 

110 
89 
4 
2 • 
1 

arkadaşlar, müşahc-

de ettiğiniz gibi, hu tasnif sonucu ıbaşka bir 
durumu teslbit etmiş bulunuyor; Anayasanın 
aradığı toplantı çoğunluğu yoktur. Bu itibarla 
30 Kasım 1965 Salı 'günü saat 15.00 te topla
nılmak: üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 

. . .>. . >9< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 NCÎ BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1965 Cuma 

Saat : 15,00 

I . 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın üyelerden (bâzılarına izin veril

mesi hakkında Bakanlık tezkeresi. (3/116) 
2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıiibra-

himoğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonundan istifasına dair önergesi 
(V3) 

3. — Konya Milletvekili Necati Kalaycı'nın, 
Dilekiçe Komisyonundan istalfasıma dair önerge
si. (4/4) 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi toplantılarının, Sa
lı, Çarşamba, Perşembe günleri yapılmasına da
ir önergesi. (4/5) 

5. — Analyasa Mahkemesinde açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'm, 

Bitlis ili şehiriçi geçiş yolunun, 1966 programı 
ve bütçesine alınarak, inşasının düşünülüp dü

şünülmediğine dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/7) 

2. — Erzincan Millet vekili Nafiz Giray'm, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için özel 
bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/8) 

3. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, hangi 
tarihte, satış istasyonları açmaya başladığına 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/9) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN 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 
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