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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 417 

1. — Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu'-
nun, Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli>-
min, 14 neü Birleşimde yaptığı ıgündem 
dışı konuşmaya vevap vererek, memleket 
içinde ve özellikle Tekman, Çat ve Bâlâ 
ilçelerinde vukubu'lan Ibâzı salgın hasta
lıkların sebeplerini ve bu hususta alınan 
tedbirleri 'açıklaması. 417:418 

2. — Devlet Bakanı Refet 'Sezgin'in, 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
15 nei Birleşimde yaptığı konuşmayı ce
vaplandırdı ve C. H. P. Hükümetinin 
Anayasasının lâiklik prensübini zedeledi
ğine dair her hangi bir demeçte bulunma
dığına dair konuşması. 418:420 

3. — Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan üyeliğe seçim. 420 

4. — Siirt Milletvekili Abdulhaliın 
Aras'm, Dilekçe Karma Komisyonu üyel il
ginden istifa ettiğine dair önergesi. (4/6) 420 

5. — Maraş Milletvekili Enver Kap-
lan'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden 
istif a ettiğine dair önergesi. (4/7) 420 

6. — Yozgat eski Milletvekili Mustafa 
Kepir'm, köylü ve çi'ftçilerin T. C. Ziraıat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilnıesi hak
kındaki kanun teklifi ile Kastamonu Mil
letvekili SaJbri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çi'ftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlenıdirilme-
sine dair kanun teklifinin Geçici ıbir Ko
misyonda görüşülmesine dair kararı. 420:421 

5. — Sorular ve cevaplar 421 

421 A) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Erzincan Milletvekili Nafiz Gi

ray'm, Bitlis ili şehiriçi geçiş yolunun, 
1966 programı ve bütçesine alınarak, inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Ethem Er
dinç'in cevabı (6/7) 421:422 



2. — Erzincan Milletvekili Nafiz Gi-
ray'm, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gesi için özel bir plân düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan sözlü sorusu
na Devlet Bakam Cihat Bilgehan'm ceva
bı (6/8) 422,422:428 

1. — GEÇEN T 

Trabzon Milletvekili Ali R z a Uzuncr; Dev
let Bakanı Eefe't Sezgdn'm 'gazetelere verdiği 
demeçle C. H. P. hükümetleri zamanında. Ana
yasanın lâiklik prensibinin zedelendiğini öne 
»sürdüğü, 'bunun varidolmadığı ve Anayasanın 
'tanıdığı temel 'hak ve hürriyetlere sınır çizme
nin hükümet edenlerin takdirinde olmamak lâ-
zımgeldiği yolunda bir konuşma yaptı. 

Kırşehir Milletvekili Memduıh Erdemir'in, 
gelen kâğıtların 22 nci maddesinde yer alan 
«Ankara'da polit'eknik 'üniversitesi kurulması
na» 58 nci maddesinde yer alan «tekniker okul
ları kurulmasına» ve 72 nci 'maddesindeki Mil
lî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim 
Yüksek Danışma Kuruluna ait kanun teklifle
rinin Bayındırlık, imar ve İskân komisyonları
na da havalesine dair önergesi üzerinde görüş-
<me açıldı ve neticede hu tekliflerin ancak hava
le edildikleri Millî Eğitim ve Plân komisyon
larınca incelenebileceği kahul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde yazılı sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

Sözlü sorular 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağı
na dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (-6/15) 

2. — Konya Milletvekili Naaif Kurueu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki 

3. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'
ün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın, hangi tarihte, satış istasyonları açma
ya başladığına dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/9) 422 

FANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonundan, 

Konya Milletvekili Necati Kalaycı'nın, Di
lekçe Komisyonundan çekildiklerine dair öner
geleri okunarak (bilgiye sunuldu. 

istanbul Milletvekili Ali E&at Birol ve 3 ar
kadaşının, Millet Meclisi toplantılarının Salı, 
Çarşamba ve Perşembe günleri yapılmasına da,L 

il1 önergesi kalbul olundu. 
Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan üye

lik için gösterilen adaylar iki defa yapüan seçi
me rağmen oyların hiçbir aday üzerinde yeter 
çoğunluğu sağlıyacak şekilde toplanmadığı gö
rülerek seçimin gelecek birleşimde tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

30 Kasım 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime (saat 16,25 te) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Siirt 
İsmail Arar Âdil Yaşa 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

yolun inşa ve bakımının hangi idareye aidoldu-
ğuna dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/16) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köy
lülerin, eskiden beri 'malı bulunan topraklarının 
ipotek edilmesi usulünün kaldırılması" için ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Köy iş
leri ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/17) 

SORULAR 
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4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, tapu
lama ücretinin adilâne bir şekilde düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/18) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de iline, bu yıl, az tohumluk verilmiş olması se
bebine dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/19) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çimento
nun fabrika fiyatları ile piyasalardaki satış fiyat
larının nasıl bir seyir takibettiğine dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa göndeı ilmiıtir. 
(6/20) 

7. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair sözlü soru "nergesi, 
îmar ve îskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/21) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 se
nesi programına alınıp almmıyacağına dair söz
lü soru önergesi, Bayındırlıik Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/22) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kulla
nılması gerçeğinin açıklanmasına dair sözlü so
ru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/23) 

Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tekli'fi. (2/91) (Çalışma Ko
misyonuna) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
36 arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) 
adı ile bir üniversite burulmasına dair kanun 
teklifi. (2/92) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

3. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul ve 
11 arkadaşının, Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 senesi içinde, 
bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulup kurul amıya-
cağına dair sözlü soru önergesi Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/24) 

Yazılı sorular 

1. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm, Bit
lis'te asker ailelerine, aylıklarının bugüne ka
dar ödenmemesi sebebine dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/3) 

2. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm, Bit
lis tütüncülüğünü geliştirmek için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/4) 

3. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm, Bit
lis'in tek sağlık müessesesi olan hastanenin geliş
tirilmesi ve ihtiyaçlarının temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönder:lmiştir. 
(7/5) 

4. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
nun 5 senedir kongre yapmadan ve bilançosunu 
Genel Kuruldan geçirmeden idare edildiğinin 
doğru olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/6) 

5. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Ordu îlinin Ünye ilçesinde 9 Kasım 1965 
günü vukubulan infilâk olayına dair yazılı soru 
önergesi, Adalet ve. İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/7) 

maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun tek
lifi. (2/93) (Millî Sovunma Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi. (2/94) (Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi En
ver Bahadırlı'nın, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi. (2/95) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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6. — Mardin Milletvekili Fuat Uluç ve 3 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ekler yapan 545 sayılı Kanuna bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/96) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

7. — Sakarya Milletveküi Muslihittin Gü-
rer'in, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
leri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesi ile ilgili kanun teklifi. (2/97) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. —- İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
5802 sayılı Astsubay Kanununa ek kanun tekli
fi. (2/98) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arı'kan'ın, Hacı 
Abdullah oğlu Süleyman Sırrı Kaynakçı'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun teklifi. (2/99) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

10. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 4 
arkadaşının, 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şü
mulü dâhilinde vazife görmekte iken, müktesep 
barem derecelerini değiştirecek bir üst tahsil 
ile ikinci bir yüksek tahsil akademik derece 
alanların terfi ve kıdemleri hakkında kanun 
teklifi. (2/100) (Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

11. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kurumunun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
üç fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/101) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 

12. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/117) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

13. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/118) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

14. — İstanbul Milletvekili 'Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/119) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

15. — Afyon ilinin Sincanlı ilçesi Paşakö-
yünden 166 hanede kayıtlı Mehmedbğlu Gül
süm'den doğma 1 . 1 . 1944 doğumlu İsmail Kal-
kan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık 'tezkeresi. (3/120) (Adialet Komis
yonuna) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), ÂdU Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
üyeler anahtarları sağa çevirerek düğmelere 
bassınlar. 

1. — Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu'nun, 
Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 14 ncü 
Birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap 
vererek, memleket içinde ve özellikle Tekman, 
Çat ve Bâlâ ilçelerinde vukubulan bâzı salgın 
hastalıkların sebeplerini ve bu hususta alınan 
tedbirleri açıklaması. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Er
zurum Üyesi) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Mecliste, tahminen bundan 
bir hafta evvelki toplantısında, Erzurum Millet
vekili Sayın Nihat Pasinli arkadaşımız Erzu
rum'da vukubulan kızamık vakaları hakkında 
gündem dışı bir konuşma yapmıştı. Bu fırsatı 
bana verdikleri için teşekkür ederim. Bu husus
ta şu açıklamaları yapmak istiyorum. 

«Geçen yıl Erzurum'da kızamıktan ölenler 
oldu» diyor arkadaşımız. Bu sene de aynı has
talıktan dolayı ölümler başladı. Bakanlıktan 
çocuk telefatının önüne geçilmesini ve alınacak 
tedbirlerin geçici olmamasını, sebebini aramala
rını ve hastalığın baş gösterdiği Tekman ilçesi ile 
Pasinler ilçesinde birer ecza dolaplarının açıl
masını, buyurmuşlardı. 

Bu mevzuu ile ilgili suallerine aşağıda belir
teceğim üzere arzı cevabediyorum. 

1965 senesi Şubat'ında Erzurum'un Tekman 
ilçesinde, - fazla olmak üzere - Çat ilçesinde ve 
diğer bâzı ilçelerde andemik olarak kızamık has-

(Yoklama yapıldığı) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakerele

re başlıyoruz. 

talığı zuhuretmiş ve Tekman ilçesinde ölümlerin 
vuku bulduğu tesbit edilmişti. Buralarda ge
rekli her türlü tedbirlerin alındığı malûmlarıdır. 
Aynı ilçenin evvelce kızamık hastalığı görülmi-
yen Çevirme köyü ve buna bağlı köylerde Ekim 
ayında münferit vakalar halinde kızamık has
talığı görülmüş ve Kasım ayında 100 e yakın vaka 
tesbit edilerek gerekli tedbirler alınmış ve bun
ların tedavileri yapılmıştır. Bakanlığımızca ha
disenin haber alınması üzerine gösterdiğimiz 
hassasiyet sonucu mahallinde yapılan mükerrer 
taramalarla halen hastalığın önünün alındığı 
tesbit edilmiştir. 

Bu konuda Erzurum Valisi ve sağlık idare
cileri, Bakanlığımızdan Sağlık İşleri Genel Mü
dürü yardımcısı ile, Ankara Hastanesinden 
bir intaniye mütaassısı ve bir müfettiş hadise 
yerinde incelemeler yaparak, verdikleri rapor
larda evvelce bildirilen 184 kızamık vakasının 
mübalâğalı olduğu, hakikî rakamın 104 olduğu 
ve kızamıktan mütevellit çocuk ölüm sayısının 
da 23 olmayıp, 10 vaka olduğu ve tabip 
ile yardımcı personellerin hergün Çevirme kö
yüne gittikleri ve hastaları tedavi ettiklerini 
belirttikleri gibi; ayrıca, ne kızamık vakalarının 
184, ne de kızamıkdan mütevellit ölüm sayısının 
23 olmadığını da İsrarla beyan etmişlerdir. Tek
man ilçe merkezi ve köylerinde halen bir sal
gın olmadığı kesin olarak anlaşılmıştır. Yani 
geçen sene diğer köylerde kızamık hastalığı 
çok faızla idi, birçok köylerde vardı. Buıgün o 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 16 30 .11 .1965 O : 1 

köylerde tek (bir kızamık hastalığı vakası yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarımızın geçici olmıyan 
tedbirler alınması hakkımdaki 'beyanına gelince-
Bir sene evvelki kızamık salgını sırasında ve Ba
kanlıkça Tekman ve Çat'da olmak üzere bütün 
ilçelerde ve il merkezinde yaptırılan ilmî araş
tırma sanucunda bütün Erzurum'dan, il ve di
ğer ilkelerinden gayet mufassal bir rapor alın
mıştır; neden dolayı çjocuklardaki kızamık va
kalarımda fada ölüm vukulbulduğu, araştırılmış
tır. Ve neticede çocuklardaki gıdasızlık ve •vita
minsizliğin buna sebebolduğu araştırmacıların 
raporlarında belirtilmiştir. ölüm sebeplerinin kı
zamıktan ziyade, çevre sağlığı şartlarının ve bu 
meyanda her türlü vitamin noksanlıklarının, 
protein yetersizliği, su, mesken ve hela durum-
larınıın da gayrtisıhhi oltmıalarma bağlı bulundu
ğu gösterilmektedir. Halen Tekman'a süt tozu 
ve vitamin kapsülü yeteri miktarda gönderilmiş-
tıir. Bütün dünyada kızamık haJst:aJlığı mevcudol-
makla beraber, sağlık şartları ileri gitmiş mem
leketlerde bu hastalığın ihtilâtlarından vukua 
gelen ölüm nisbetleri cüzidir. Bizde, halen Hü
kümet programında da belirtildiği üzere, koru
yucu hekimlik, halkın sağlığımı önceden koru
maya yarar tedbirlerin alınması hususu birinci 
plânda tutulmaktadır. 

Diğer tıbbi tedavi yönünden alınacak tedbir
ler meyanında gama globilin denilen kısa süreli 
muafiyet veren ımaddeden yeteri miktar bu ilçe
ye 'gönderildiği gibi, elimizde mahdut sayıda kı
zamık aşısından 2 bin dozda sevkediimiş bulun-
mektadır. Fazla miktarda aşının hariçten temi
ni için çalışmalar yapılmakta ve ayrıca kendi 
müessesemizde bu aşıyı elde etmek için teşebbüs
lere geçilmiş bulumuilmaktadır. 

Tekman İlçesine sülfamıid ve antibiyotikler 
fazla miktarda gönderilmiş olup, Tekman'da, 
Pasinler'deki sağlık ocaklarında ecza dolapları 
vardır. Bunlar, döner sermayeli ecza dolapları
dır. Esasen salgın hastalıklar için lüzumlu ilâç
lar tamamen meccanen verilmektedir. 

Yine Erzurum .ilime bağlı Olrtıu ilçesinin bâzı 
köylerinde görülen tifo vakaları tedavi edilmek
te. ve bunların hakiki tifo olup olmadığı hakkın
da lâJboratuvar teyidi yaptırılmaktadır, ölüm 
yoktur. 

İkincisi; son günlerde yine Konya ilinde bir 
kızamık salığını zuhur etmiştir; Akşehir'in Re-

yis Bucağının Çakıllar köyünde. Bu köyün 2 150 
nüfusu vardır. Burada 275 kızamık hastalığı 
vakası görülmüştür. 23 çocuğun öldüğünün ha
ber alınması üzerine aynı gün köye ben de dâhil, 
Bakanlık ilgilileri ve basın mensupları ile bir
likte gidilmiş ve hâdise mahallinde tetkikler ya
pılmıştır. 

ölüm vakalarının doğru olduğu ve buna se-
böbolarak haber verme keyfiyetinin gecikmeden 
dolayı olduğu ve lüzumlu müdahalenin zamanın
da yapılmamış olmasından ileri geldiği ve bu
nunla beraber durumu .mahallinde tetkik etmek 
üzere bir müfettişin gönderildiği ve aynı zaman
da illere haber alma ve haber verme sisteminin 
isler ha^o getirilmesi konusunda gerekli talimat 
Verilmek suretiyle durum tarafımdan ciddiyetle 
d e alınmıştır. 

Yine Ankara iline bağlı Haymana ilçesinde 
109 tifo vakasının zuhuru haber alınmış, aynı 
gün .mahalline Bakanlığın ilgili Ttıütahasısuslariıy-
le binlikte gidilmiş, yerinde tarafımdan yapılan 
incelemede bir su salgınının mevcudiyetinden) 
şüphelenilmiştir. Biz, daha ziyade yerli suların 
kirlendiğini tahmin ettik; 7 kilometre mesafede 
tazyikli suları var; bu suların tahlilini yaptır
dık. Daha ziyade yerli sular da bulaşık olmakla 
beraber, diğer bir kanalizasyonun karıştığı taz
yikli suyum bir su salgını meydana getirdiği .an
laşılmıştır. Ankara vilâyetinin bütün kaza ve 
köylerinde yeniden su muayeneleri yaptırıyoruz, 
Maalesef, tetkikler neticesinde görüyoruz ki, bu 
suların pek çoğunun bulaşık olduğu meydana çı
kıyor. O vakit ilgili bakanlıklarla ve belediyeler
le temas ederek bunları izale etmeye çalışaca 
ğız. 

Ayraca buraya su klorlama cihazı da gönde
rilmiş ve halen su klorlanmak suretiyle içilmek-
tödir. Salgın durmuştur. Her hangi bir ölüm 
vakası da meydana gelmemilştir. 

Yurdumuzda bütün bulaşıcı hastalıklar has^ 
sasiyetle takibedilmekte, halkın uyarılması için 
radyo ve her türlü yayın organıları ve kendi teş
kilâtımızla işbirliği yapılmasını ve bu meyanda 
öğretmenlerin de yardımlarını sağlamak istemek
teyiz. Bunu ciddiyetle takibediyoruz. 

Arz ederim. 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezginhn, Trabzon 
Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 15 nci Birleşim-
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de yaptığı konuşmayı cevaplandırdı ve G. II. P. 
Hükümetinin Anayasanın lâiklik prensibini ze
delediğine dair her hangi bir demede bulunma
dığına dair konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzun-
erin, 26 . 11 . 1965 günkü oturumda gündem 
dışı bir konuşma yaptığı yüksek malûmlarıdır. 
Sayın arkadaşım ve dostum Uzuner; başlan
gıçta, beyanlarında işaret ettikleri veçhile, 
24 - 25 Kasım tarihli bâzı gazetelerde bana at
fen çıkan haberleri tahkik etmek için beni ara
dıklarını ve seyahatte olmam itibariyle temas 
tesis edemedikleri için bu konuşmayı yapmıştır. 

Konuya verdikleri önem ve hassasiyetleri 
için teşekkür ederim. Mesele şudur : 

25 . 11 . 1965 günü İstanbul'da düzenledi
ğim basın toyjlantısmda Bakanlığıma bağlı ku
ruluşların problemleri bakımından düşüncele
rimi ve tetkikimden elde ettiğim sonucu açık
ladım. Bu toplantının özeti aynı gün saat 19 da 
Türkiye radyolarından da yayınlandı. Toplan
tıya takaddüm eden günlerde çeşitli kuruluş 
ve görevlilerin vâki şikâyetlerini dinlediğim 
sırada şikâyet konusu beyan ve iddialar maa
lesef her nasılsa bana izafe edilmiş ve çeşitli 
gazetelerde muhtelif şekillerde çıkmış bulun
maktadır. Sayın Uzuner'in beyanlarına mevzu 
teşkil eden konuların hiçbirine dair genel veya 
özel bir beyanatım yoktur. Diyanet İşlerine se
neler önce politika sokulması hakkında da bir 
beyanım mevcut değildir. 

Sayın Uzuner emin olabilirler ki, bir husu
sun müddeisi olduğumuzda şerefli insanlara has 
sorumluluk duygusu içerisinde iddiamızı daima 
ispat etme düşüncesi ve kararı içerisinde bu
lunmaktayız. Arz ettiğim veçhile bahse konu 
hususların benimle ilişiği olmadığı veyahut dö
nüşümde dün düzenlediğim basın toplantısında 
tekzip ve tashih etmiş bulunuyorum. Anayasa
mızın 19 neu maddesine ve bütün maddeleriyle 
kanun hükümlerine hürmetkar ve eksiksiz tat
biklerine taraftar ve görevli olduğumuzu, bu 
vazife ve mesuliyet şuurunu daima taşıyaca
ğımızı bilhassa arz etmek isterim. 633 sayılı 

Kanun kuruluşlarının süratle tamamlanmakta 
olduğunu, yetkili kuruluşların kararlarına mü
dahale düşüncesinden tamamen uzak ve kanun
ların bize verdiği yetkileri de istimalde kararlı 
olduğumuzu, hizmetlerin iyi görülmesi ve idari 
teşkilâtın isabet ve süratle işlemesini temin et
menin dışında hiçbir maksat ve gayemizin bu
lunmadığını, tasarruflarımızın ancak bu açıdan 
icra edileceğini saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem 
dışı konuşmalar hakkında Başkanlığın sayın 
üyelerden bir ricası vardır. 

Gündem dışı konuşmaların konusu; ya âcil 
bir durumun, maazallah bir âfet yahut bir sey
lâp, yahut bir yangın dolayısiyle hâsıl olmuş 
bir durumun; Meclise intikalini, bilgi verilme
sini veyahut bu suretle aynı zamanda Hükü
metin uyarılması hususunda âcil bir durum ol
duğu zaman, gündem dışı söz alıp konuşmak 
yerinde olur. Bunun dışında her üye arkadaşı
mız, kendisi için mühim ve âcil bulduğu bir 
konu için daima gündem dışı söz istemek su
retiyle söz alırsa, gündemimiz daima müşkülât
la karşılaşacağından bu niteliği haiz olmıyan 
gündem dışı talepler için söz vermek maalesef 
mümkün değildir. 

Şimdi önümüzde dört tane daha üye arka
daş tarafından gündem dışı söz istemine dair 
önergeler vardır. Bunlardan birisi, Sayın Nazif 
Kurucu tarafından verilmiştir ve ikili anlaş
malar hakkında gündem dışı bir konuşma isti
yorlar. 

İkincisi, Tarık Ziya Ekinci tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır. Gecekondular mevzuu 
için bir gündem dışı konuşma istiyorlar. 

Üçüncüsü, Sami Binicioğlu tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır. Pamuk ekicilerinin 
yağmur dolayısiyle son durumu hakkında gün
dem dışı söz istemektedir. 

Dördüncüsü, Sinop Milletvekili Niyazi Bey 
tarafından verilmiş bir önerge vardır. Bunda, 
Pamukkale'nin turistik durumunun değerlendi
rilmesi hakkında gündem dışı bir söz talebe-
dilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bunların nitelikleri 
arz ettiğim duruma asla tevafuk etmediğinden 
ve âcil bir durum arz etmediğinden, bunlara 
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maatteessüf söz veremiyeceğim. Onun için gün
deme geçiyoruz. 

3. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık 
bulunan üyelik için geçen Birleşimde yapılmış 
olan seçimde gerekli ekseriyet temin edileme
diğinden ikinci tura devam edeceğiz. Kâğıtlar 
dağıtılacaktır. Adayların isimlerini tekrar oku
tacağım efendim. 

(Adayların isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyetini seçiyoruz 
efendim. Behice Hatko?.. Buradalar. Kâzım 
Ulusoy (Amasya) buradalar mı efendim? Bu
rada. Hasan Türkay (Ankara) buradalar mı 
efendim? Burada. 

Hangi intihap bölgesinden başlanacağına 
dair kura çekiyoruz efendim, istanbul. Kâğıt
ların dağıtılması tamamlandı mı efendim? Ta
mam. İstanbul'dan başlıyoruz efendim. 

(İstanbul seçim bölgesi milletvekillerinden 
başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaş
lar varsa lütfen istical buyursunlar efendim. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 

BAŞKAN -— Oylama muamelesi bitmiştir. 
Gündemimize devam ediyoruz. 

4. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair Önergesi. (4/6) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Komisyonu 

üyeliğinden istifa ettiğimi arz eder, gereğini ri
ca ederim. 

Siirt 
Abdülhalim Araş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. (4/7) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Anayasa Komisyonundan 

istifa ettiğimden gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Maraş 
Enver Kaplan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Yozgat eski Milletvekili Mustafa Ke-
pir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirihnesi hakkındaki kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
4 arkadaşının, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifinin geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair kararı. 

BAŞKAN — Bu teklifler evvelce Meclisi
mizce kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu
na sevk edilmiş idi. Yüksek Senato, bu kanun 
tekliflerinin reddine karar vermiş olduğu ci
hetle, dosyası tekrar Meclisimize gelmiş bu
lunmaktadır. Senatoca tadil veya reddedilmiş 
olan teklif ve tasarıların Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki müzakeresinde havale edilmiş ol
duğu komisyon raporu esas alındığından ve ev
velce bu tekliflerin Meclisimizin Tarım, Tica
ret, Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilen 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda mü
zakere ve kabul edilmiş olduğu cihetle bu kere 
de, Meclisimizce aynı komisyonlardan seçilecek 
üçer üyeden kurulu geçici bir Komisyonun mü
zakeresine arz edilmesi lâzımdır. Bu itibarla 
yukarıda zikredilen kanun tekliflerinin müza
keresi için Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından seçilecek üçer kişilik geçici bir 
komisyon teşkilini tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... («Neyi? Anlıyamadık» sesleri.) 

Şimdi efendim, bu iki teklif Tarım, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilmiş 
üçer üyeden teşekkül etmiş geçici bir komis
yonda müzakere edilmiş idi; şimdi aynı komis
yonlardan üçer kişi seçilerek bir Geçici Ko
misyon kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş

kanlıktan öğrenmek istediğim husus, eski Yozgat 
Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçile
rin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İç
tüzük hükümleri gereğince on milletvekili veya 
senatör tarafından benimsenip benimsenmediği-
dir. Benimsenmişse, bu kanun teklifinin diğer bir 
kanun teklifiyle beraber bir geçici komisyonda 
görüşülmesi mümkün olabilir. Ama benimsenme 
muamelesi İçtüzük hükümlerine uygun olarak ce
reyan etmemişse, o takdirde ya diğer bir millet
vekili veya senatör arkadaşın bu kanun teklifi
ni tekrar etmesi iktiza eder. Yoksa, 10 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinin benimsemesi icabe-
den bu husus gündemde tasrih edilmiş değildir. 
Eski Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, ka
nun teklifi üzerinde bu Meclis muamele yapa
maz. Ancak Yozgat eski Milletvekili Mustafa Ke-

5. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORUR 

1. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'm, 
Bitlis ili şehiriçi geçiş yolunun, 1966 programı 
ve bütçesine alınarak, inşasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Et em Erdinç'in cevabı (6/7) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nafiz Giray? 
Burada... Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar... 
Soruyu okutuyorum. 

15 .11.1965 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan Milletvekili 

Nafiz Giray 

Bitlis vilâyeti şehir içi geçiş yolu 10 seneden 
beri etüdedilmekte olup 1964 program ve büt
çesine alındığı halde realize edilmemiş, 1965 büt
çesine teklif geldiği halde programdan çıkarılmış
tır. Bu gecikmeler nasıl izah edilmektedir? 1966 
program ve bütçesine alınarak yolun inşası dü-
şülünülmekte midir? 

80.11.1965 0 : 1 
pir'in kanun teklifi üzerinde muamele yapılabil
mesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 
üyesi, İçtüzük hükümlerine göre benimsemiş ol
ması icabeder. Bu hususun açıklanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kırca arkadaşımızın itirazı varit, değildir. Çün
kü bu dosyalar doğrudan doğruya Yüksek Sena
to Meclisince kabul edilmemiş ve Meclisimize 
iade edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle bu ka
nunlar kadük olmamıştır ki, başka milletvekili 
veya senatörler tarafından benimsenmiş olduğu 
aranılsın. Bu, doğrudan doğruya kanun prose
dürünün takibinden ibarettir. Bunların muhak
kak bir geçici komisyona havalesi gerekir kanı
sındayım. 

Şimdi bir geçici komisyonun kurulmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Geçici komisyon kurula
caktır. 

E CEVAPLAR 

l YE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI 1. ETEM ER
DİNÇ (Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Erzincan Milletvekili Sayın Nafiz Giray'in 
Bitlis şehir içi geçişi hakkındaki sözlü sorusuna 
cevap arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Bitlis şehir içi geçişi, Karayollarının 1964 yı
lı programına alınmışsa da, ödenek kifayetsizliği 
sebebiyle mezkûr yıl içinde işe başlanamamıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan ödenek
lerle ancak mevcut işlerin devamına imkân bu-
lunabilmiştir. ödenek kifayetsizliği dolayısiyle 
yeni işlerin ele alınmaları mümkün olmadığın
dan, adı geçen şehir içi geçişi, 1965 yılı tatbikat 
programına da alınamamıştır. 

Bitlis şehir içi güzergâhı tesbit edilmiş, Bele
diye, İller Bankası ve Eski Eserler Genel Müdür
lüğü ile anlaşmaya varılarak imar plânına işlen
miştir ve 1966 yılı program tasarısına alınmış
tır. 

Karayolları 1966 yılı bütçesinin Yüksek Mec
lislerden geçerek kesinleşmesi mümkün olduğu 
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takdirde Bitlis şehir içi geçişine ihaleli olarak 
1966 yılında başlanabilecektir. 

Arz ederini. 

BAŞKAN — Sayın Giray, buyurun. 

NAFÎZ GlRAY (Erzincan) — Çok muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakama verdikleri cevap 
djolayısiyle şükranılarımu arz ederim. Ancak, olay 
•üzerimde ibir iki noktaya temas etimek mecburi
yetimi de hissetmiş bulunduğumu üzülerek ifade 
ötmek isterim. 

Çok muhterem arkadaşlar, bir şehrin geçiş 
yolu belki özeli bir meseledir. Ancak, geçtiğimiz 
devrede bakanlık mevkiini işgal eden ve halen 
Medisimitzde bulunan Sayın eski bakanlar ma
hallinde yaptıkları tetkiklerle şu neticeye var
mışlardır ki, coğrafi kuruluş bakımından dar 
bir vadi içerisinde olan Bitlis şehrinin geçiş yo-
lıu bir tek güzergâh olarak mutlaka yapılmak 
zorunluluğundadır. Bu katiyeti tesbi/t etmeleri
ne rağmen Karayolları ile işi bitirebilme nokta
sına getirememişlerdir. Sayın B'akamı muhatap 
tutmak istemiyorum., şu kadarım arz edeceğim: 
Yanında iki sayın ayrı Bayındırlık Bakanının 
yazılı taahhüdü vardır, iki bakanla da şifahi 
mutabakata vardığım halde, birtakım sebeplerle 
programa giren bu mesele, Karayolları tarafın
dan bitirilmemiştir, «ödenek kifayetsizliği var» 
buyurdular. 1964 yılı programına geçmiş, büt
çesine geçmiş, bütçe Yüce Meclisim tasdikimden 
geçmiş, program tatbikata konmuş. 8 milyon li 
ralık bir ilşbir. Bütçe eğer kâfi değilse bu 8 mil
yonun biç olmazsa 3 >• 4 milyon lirası sarf edi
lebilirdi. Hiç olmazsa istimlâk için lüzumlu 1,5 
milyon lira sarf edilebilirdi. 1,5 milyon lira ay
rılıp, malhalline gönderildiği halde Karayolları 
işi yürüt ememiştir. istimlâk dahi yapılamamış
tır. I 

1965 e geçiyoruz. 1964 te programa giren 
bir işin müteakip sene programına girmesi ar
tık zaruridir, münakaşa dışıdır. Buma rağmen 
1964 te programda yer almış bir mesele, 1965 
programımda yer alamıyor. Sayın Bakanın dik
katini çekiyorum, lütuf buyursunlar, beyanları
nı da bir senet telâkki ediyorum. 

,1966 Karayolları bütçesi geçtiği takdirde 
Meclisten mutlaka Bitlis içi geçiş yolunu da içim
de taşımaya meclburdur. Çünkü bu, 1964 te tes
cil edilmiştir. 1964 programına da, bütçesine de 
girmiştir, Plânlama kabul etmiştir, Bayındırlık | 
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Bakanlığı kabul etmiştir, Yüce Meclis kabul et
miştir. 1966 da çıkarılması için bir başka sebep 
gösterilmediği takdirde direkt olarak girmesi za
ruridir. Sayın Bakanın beyanlarını bir senet te
lâkki ediyorum, inşallah bütçede ve bütçeden 
sonra aynı .mevzu için karşı karşıya gelmeyiz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Nafiz Giray?.. Burada
lar. Başbakan veya Başbakan temsilcisi?... Yok
lar. Sözlü soru önümüzdeki Birleşime bırakıl
mıştır. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Güngör buradalar 
mı, efendim?.. Yoklar. Bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu - Anadolu bölgesi için 
özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın cevabı (6/8) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimizin sözlü soruları kısmının ikinci 'maddesin
de bulunan Erzincan Milletvekili Nafiz Giray 
kardeşimizin sözlü sorusuna cevap vermek üzere 
Devlet Bakamı Cihat Bilgehan teşrif etmiş ol-
duklarımdam, arkadaşımız da buradadır, omum 
için bu sözlü soruyu cevaplandırmaları içim oku
tuyorum. 

15 . 11 . 1965 
Millet MeclM Sayın Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumum Sayım Başbakan veya 
tavzif edeceği bir Sayım Bakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurmamızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan Millet vekili 

Nafiz Giray 
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Seçim sırasında bütün siyasi partilerin lider 
kadrolarınca yurdun geri kalmış bölgesi olan 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'ya Devlet hiz
met ve yatırımlarınım öndelikle götürülmesi pren
sibi dile getirilmiş ve 1961 - 1905 devresi hükü
metlerinde olduğu gilbd Sayım Demirel Hüküme
tinin programımda da ifadesini bulmuştur. (ıSay-
fa 18) 

Bu açık taahhüt muvacehesinde : 
a) Her yılki normal bütçe tatibikatı dışında 

1966 programı ve bütçesinde bu cilhet hangi usul 
ve metotlarla ve ne nisbette talhakkuk 'ettirilecek 
tir? 

b) Doğu ve Güney - Doğu Anadolu böl
gesi için özel bir plân düşünülmekte midir? 

c) 1966 bütçelinden bağlıyarak cari ve ya
tırım harcamaları için bu bölgeye özel bir fon 
ayrılması lüzumu hilssedilmıekte midir? 

d) Hizmeti realiızie edecek Devlet, örgütü ola
cağına göre, mevcut örgütlenme kemiyet ve key
fiyet bakımından yeterli görülmekte midir? 

[BAŞKAN — Başbakan .adına Devlet Baka
nı Sayın Cihat Bilgehan, buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANİ 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhterem 
milletvekilleri, Erzincan Mlletvekili Sayın ar
kadaşım Nafiz Giray'ın Doğu ve Güney - Doğu 
bölgesi için özel plân düşünülüp düşünülmediği 
yolundaki sorularına Sayın Bıaşbakan adına ce
vaplarımı arz edeceğim. 

Üzerinde önemle durduğumuz bir konu hak
kında görüşlerimizi ifadıe etmek imkânını bize 
bahşetmiş olduğu içim soru sahibi değerli arka
daşıma teşekkürle söze başlıyacağım. 

Sanıyorum ki, bu sözlü sorunun tamamının 
eevalbı Hükümet Programında mücmel bir şekil
de mevcuttur. Filhakika Hükümet Programında 
aynen şöyle .denilmektedir: «Bödgelerarıasında 
gelişme farklarını azaltmak, kalkınmamızın sos
yal adalet içinde ve dengeli bir şekilde gerçek
leştirilmesinin talbiî bir icabıdır. Yurdun birçok 
bölgelerimde, özellikle Doğu ve Güney - Doğu -
Anadoluda hayat ve yaşayış şartları bakımım-
elan büyük farklar mevcuttur. Fakir bölgelerde 
yaşıyan halkımızım daha müreffeh hale getiril
mesi, iş imkânlarına kavuşturulması bu, bölge
lerde yapılacak alt yapı tesisleri ve sanayi yatı
rımlarının hızlandırılması ile mümkün ola
caktır. Bunun için sanıai yatırımlarını teşvik 

edecek şekilde yatırım indirimi musibetleri ayar 
lanacak ve teknik eğitim ve öğretim gibi vasıta
larla bu bölge halkının yaşama ve eğitim seviye
leri yükseltilecektir. Sınır bölgelerinde yıaşıyan 
vatandaşların özel durumları dikkate alınacak, 
bu bölgelere Hükümetıçe ıdalha büyük bir ilgi gös
terilecektir. 

Bu üfaldeden görülüyor ki, Doğu ve Güney • 
Doğu kalkımması başlıca alt yapı tesislerinin ve 
sanayi yatırımlarınım, öğretimin ve teknik eği
timin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Hepi
nizce bilinmektedir ki, geri kalma sadece Doğu 
va Güney - Doğu bölgesinin meselesi değildir. 
Diğer bölgelerimizde de; hemen, hemen aynı 
şartlara haiz mıntakalarıımız mevcuttur. Bunıum-
la Iberalber Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri için 
hususi bir dikkat ve ihtimama ihtiyaç bulundu
ğu da şüphesizdir. Bu sebeple konu, programı
mızda inikasını bulmuştur. Çeşitli sebeplerden 
ileri gelen bu durumun düzeltilmesi Kalkınma 
Plânının stratejisi ve hedefleri arasında da yer 
almıştır. 

Halen bunun dışında Doğu ve Güney - Do
ğunun veya her hanıgi bir diğer bölgenin kal
kınması için özel bir program düşünülebilir mi? 

iSayın Milletvekilleri Anayasamızın 129 ncu 
maddesi aynen şöyledir : 

«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna 
bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştiri
lir.» Devlet Plânlama Teşkilâtınım kuruluş ve 
göreviıeri plânın hazırlanmasında, yürürlüğe ko
nulmasında, uygulanmasımda ve değiştirilmesün-
de .gözetilecek esaslar ve plânım bütünlüğünü bo
zacak değişlklıiklenim önlenmesini sağlıyacak tet-
birler özel kanunlarla düzenlenir. 

Bu maddenin Temsilciler Meclisindeki müza
kereleri sırasında Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
o zaman, aynen: «Burada bahils konusu olan plân 
nasıl bir plânldır? Bütün iktisadi faaliyetler Dev
letim kontrolü altıma (alınmış ve onun tarafından 
yürütülsün mânasında tam bir plân değildir. 
Ama öoğrafik mânada, biizzarure bütün memle
kete yaygın olması itibariyle tam bir plânlama
dır. İtalya'mda Vanoni Plânı gibi bir bölgeye 
münhasır değil: Vanoni Plânı, bir bölgenin ikti
sadi, sosyal ve kültürel meselelerini içine alan 
bir plân idi. Bunum bu mânada alınması lâzım-
geldiği kanaatindeyiz.» demiştir. Bu görüş; Ana
yasadaki plânın bütünlüğü anlayışımı aksettirmeki' 
tedir. Hal böyle olunea, özel plânların yapılıma-
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mm -önıgörmefye hukukî imkân bulunacağını san-
mııyorum. Anealk bu düşünce hiçbir zaman bahis 
konusu bölgenin veya her hangi bir başka böl
genin ihmali mânâsımda alınamaz. Gerçekten 
plânda Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin kalkın
ması hususunda kayıtlar vardır. Bu sırada kamu 
hizmetleri ve bu hizmetlerle ilıgili eğitim, sağlık, 
ulaştırma ve tarım yatırımlarımda (bu bölgelere 
öncelik tanınmıştır. 

Derhal işaret edelim ki, Adalet Partisi ola
rak Doğu ve Gümey - Doğunun kalkınmasına 
Ibülyük bir önem vermekteyiz. Bu husustaki fi
kirlerimiz çeşitli vesilelerle açıklanmıştır. Bilhas
sa Ibölgenıin münakale kalkınması İle ilgili yol ve 
ıdiiğer tesisler ürerinde önemle durulması, maden
lerinin ve hayvancılığının geliştirilmesi ile, hay
van ürünlerinin değerlendirilmesi, çok zemıgin 
olan ısu kaynaklarımın gdiştirilmesıi, bölgenin sa-
mayileştirillmıesi, kurulmakta olan üniversitenin 
ikmali, yeniden üniversitelerin kurulması, tek
inlik okulların açılması, Keban Barajının ve dd 
ger tesislerin zamanımda ikmali, başlım hedefle
rimiz arasındadır. Yılık programlarımızda bu 
hedeflerin inikası dikkatle ve önemle göz önün
de 'bulundurul'aoalktır. 

Bir örnek olarak arz ddeyim: 1966 programlın
da Güney - Doğu'num asırlardan beri bir ıstırap 
mevzuu haline gelmiş bulunan içme suyu dâva
sını halletmek üzere 15 milyon liralık özel bir 
ödenek konulmuştur. Bu mevzu için lüzumlu 60 
milyon liranın 1/4 dür. Böylece dört seme için
de, asgari mânada, Güniey - Doğu'num içme su
yu meselesi halledilmiş olacaktır. Yine, 1963 yılı 
programında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
ttıçin ayrılan kamu yatırımları tutarı 568 milyon 
lira iken, 1966 programında bu miktar, takriben 
2 miyar liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Ma
hallî idarelerin yapacakları yatırımlar elbette 
bunun dışındadır. Kamu yatırımlarının yanın
da, özel teşebbüs yatırımlarının bu bölgelere 
yöneltilmesi, bölgenin kalkınması bakımından 
önemli görülmüştür. Bunun için Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'nun birkaç şehrinde Sana
yi Kalkınma Bankasının şaibelerini açarak, Dev
let yatırımlarına paralel olarak özel teşebbüs ya
tırımlarına destek olması düşünülmektedir. Ay
rıca kurulması mutasavver olan Maden Bankası 
şubelerinin bu bölgenin muhtelif merkezlerimde 
faaliyete geçirilmesi uygun mütalâa edilmek
tedir. 

Görülüyor M, bu Ibölıgeleri bütün iktisadi ve 
içtimai kıymetleri ile ve teferruatı üe ele alma
nın zarureti münakaşaya yer vermiyeeek kadar 
açıktır. Biz, Hükümet olarak, Sayım Başbakanın 
Diyarbakır konuşmasında söyledikleri gibi, «Do
ğu ve Gümey - Doğu bölgesinin kalkınmasını em 
kutsi idealimiz addediyoruz. Biz, Adalet Partisi 
ve Hükümeti olarak, millet hayatımda asırlar
dan beri devasını bekiıiyem hayati meselelerimin 
üstünkörü, gösterişçi hal çarelerime bağlanmasıi-
ma taraftar değiliz. Biz, vatandaşlarımızın asır
lık ıstıraplarımın hiç değişmeden devam etmesi
ne taraftar değiliz. Doğu bölgesinde yapılacak 
yatırımları gerçekleştirmek ve diğer hizmetleri 
iyi bir şekilde görmek içim, Devlet teşkilâtı üze
rimde de önemle ve ciddiyetle durmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da gerekli 

hizmetleri ifa edecek Devlet Teşkilâtınım kifa
yetli hale getirilmesi mevzuu bütün idare saha
sını kapsıyam çalışmalar içimde ele alınmıştır. 
Bu cümleden olarak çalışmalara başlamış olan 
idareyi ve idari metotları yeniden düzenleme 
komisyonu, âmme hizmetflierinan Devlet, vilâyet 
özel idareler, belediyeler ve köyler arasımda da
ğılışı ve umumi idarenin yurttaki teşkilâtianışı 
mevzularında gayretlerine devam .etmekte olup, 
anaprensipleri teslbit edilmiş durumdadır. Ay
rıca, bu bölgelerde ınevcut Devlet teşkilâtımı ke
miyet ve keyfiyet bakımımdan yeterli duruma 
getirecek olan hükümler Devlet Memurları Ka-
nunıunun 195 - 198 maddesinde yer almış bulun
maktadır. Böylece yurt sathımda daha muvaze
neli bir idareci dağılımı sağlanacak, mevcut ele
man potansiyelimden, yurdun her yerinde, Dev
let Teşkilâtının yeterli kılacağı tarzda faydalan
mak mümkün olacaktır. 

Adalet Partisi Hükümeti olarak Doğuya ve 
Güney - Doğuya lâyık olduğu ehemmiyetin ve
rileceğine inanmanız ricasiyle hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Güven 

NAZİF GÜVEN (Erzincan) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlar, bir bölge mese
lesi olmanın tamamen dışında, Türk toplumunun 
sosyal meselesi haline gelen, bugün dâhi, mat
buatı ön plânda işgal eden gecekondu proble
minin asıl temelini teşkil eden yurdun geri kal
mış bölgelerinin, bu nıeyanda bulunan daha çok 
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geri kalmış durumda bulunan Doğu ve Güney-
Doğu Anadolu'nun sosyal ve iktisadi durumunu 
karşılıklı görüşmek üzere, bu bölgeyi bilen, böl
genin evlâdı olan Sayın Cihat Bilgehan'la karşı 
karşıya bulunmak muhakkak ki, meselenin çö
zümü bakımından iyi bir tesadüf, mesut bir te
sadüftür. İzahatlarına teşekkür ederek ve iyi 
niyetlerine de inanarak sözlerime başlamak isti
yorum. 

Doğu ve Güney Anadolu'nun sosyal ve ik
tisadi dertlerine çare bulmak fikrî, 1946 dan bu 
yana, bütün partiler ve bu partiler içinden çık
mış olan Hükümetler tarafından şüphe yok ki, 
iyi niyetle dile getirilmiştir. Seçim sıralarında 
daha geniş vaitleri taşıyan bir ifade tarzına bü
rünmüş, tatbikat sahasında ise, bir metoda bağ
lanmadığı, ciddî bir usule bağlanmadığı için, 
1946 da söylediğimiz lâfları bugün de tekrarla
mak mecburiyetinde kalmışız. Nitekim, Sayın 
Adalet Partisi Hükümeti aynı meseleyi, aynı 
ağırlığiyle programına geçirmek mecburiyetini 
duymuştur. Burada rahatlıkla şu sonuca va
rılabiliyor ki, iyi niyetle ifade etmek; sistemini, 
metodunu bulamadıktan sonra, derdi izaleye 
kâfi gelmiyor. 

Bu mıııtakanm bir tablosunu çizmeye ihti-
yacol madiği kanısındayım. Yüce Meclisin sa
yın üyeleri, Hükümette vazife almış olan sa
yın üyelerin çokları bölgeyi yakından görmüş; 
bugün Devletimizi idare edilen Devlet düzenin
de üst kademelerde vazife alanların çoğu hiz
met sürelerinin bir kısmını bu bölgelerde geçir
mişler. Dertleri, bizler kadar bilmeleri tabiî
dir. Bizim bütçe tanzimi sistemimiz malûm. Bu 
bölgede hizmet gören Devlet düzeni, yıllık ihti
yaçlarını bir envanter listesi halinde kademeli 
olarak örgütlerden geçirir, umum müdürlükler 
seviyesine gelir, orada icmal edilir, Bakanlığa, 
Bakanlar Kuruluna büyük rakamlar halinde 
gelir. Bakanlar Kurulu kendisine gelen bütçe 
tasarısını tetkik ederken, benim şöyle bir pren
sibim vardı, bu prensip, bütçe içinde hangi öl
çülerle, hangi kıstaslarla, hangi nisbette ta
hakkuk ettirilmiştir, realize edilmiştir diye bir 
tetkikten geçiremez, mümkün değildir. 

Sayın Bakan buyuruyorlar ki, «Plânlama bir 
bütündür, Anayasa hükme başlamıştır. Plâ
nın bütünlüğünü bozmak mânasında bir özel 
plân tanzimi düşünülemez.» Çok muhterem ar

kadaşlarım, hiç o fikirde değilim. Açıkça ifade 
edilmiştir ki, yurdun muayyen bölgeleri ara
sında denge farkları vardır, bu denge farkını 
gidermenin zarureti de ifade edilmiştir. Bunu 
yerine getirebilmek için bir sistem bulmaya 
mecburuz. Bu sistemi Hükümet, «Ben şu ölçü
lerle, şu iktisadi metodla bu denge farkını gi
dereceğim, şeklinde bunu huzurunuza getire
bilmiş olsaydı sadece teşekkür edecektim. Bu
yuruyorlar ki, Güney - Doğu Anadolu'nun içme 
suyu ihtiyacı için 15 milyon lira ayırdık. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 20 nci asrın 
sonunda yığınla ihtiyacı bulunan bir bölgenin, 
sadece içme suyunu temin etmek için, 15 milyon 
gibi bir parayı, bölgenin sosyal ve iktisadi den
gesizliğini bertaraf etmenin bir unsuru olarak 
ifade etmek, öyle' zannediyorum ki mevzuun 
ağırlığı yanında biraz hafif kalmaktadır. 

Sayın Hükümetin Programında mevzu şöyle 
alınmıştır : 

«Yurdun birçok bölgelerinde, özellikle Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'da hayat ve yaşayış şart
ları bakımından büyük farklar mevcuttur. Fakir 
bölgelerde yaşıyan halkımızın daha müreffeh 
hâle getirilmesi, iş imkânlarına kavuşturulması, 
bu bölgelerde yapılacak alt yapı tesisleri ve sana-
yatırımlarmın hızlandırılmasiyle mümkün ola
caktır. Bunun için, sınai yatırımlarını teşvik 
edecek şekilde, yatırım indirimi nisbetleri ayar
lanacak ve teknik öğretim ve eğitim gibi vasıta
larla bu bölge halkının yaşama ve eğitim seviye
leri yükseltilecektir. Sınır bölgelerinde yaşıyan 
vatandaşların özel durumları dikkate alınacak, 
bu bölgelere Hükümetçe daha büyük bir ilgi gös
terilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Baka
nın biraz da üzerine basmak suretiyle ifade et
tiği bir hususu, programdan da alarak arza ça
lışacağım. İfade buyurdular ki, yurdun muhte
lif bölgeleri içinde geri kalmış yerler vardır. Sa
dece geri kalan bölge Doğu ve Güney - Doğu de
ğildir. Hiç şüphe yoktur ki, herkes bunu aynı 
şekilde kabul eder, ama, Hükümet programı da, 
yurdun birçok bölgelerinde, özellikle, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'da, tâbirini bilhassa ge
tirmiştir. öyle umuyorum ki, bilinerek getiril
miştir, bir tesadüf eseri değildir. 

Bir Özel alâkayı isterken, gönül arzu ederdi 
ki, yurdun başından sonuna kadar her noktasına 
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özel alâka gösterilsin. Ama, Hükümet programın
da da ifade ediliyor ki, özellikle bir alâkaya ih
tiyaç duyulan yer, Doğu ve Güney - Anadolu 
bölgesi. Buna diğer bölgeleri ilâve edecek hükü
met, tebrike ve takdire lâyık olacaktır. 

Programda söylenen şu : «Halkın müreffeh 
hale gelmesi, iş imkânlarına kavuşturulması 
altyapı tesisleri, sanayi yatırımlarının hızlandı
rılması» tedbir olarak da; «Sınai yatırımları teş
vik edecek şekilde yatırını indirimi nisbetleri 
ayarlanacak» bir. 

2. «Teknik eğitim ve öğretim gibi vasıtalar
la bölge halkının yaşama ve eğitim seviyeleri 
yükseltilecektir... 

Çok muhterem arkadaşlarım, yatırım indiri
mi nisbetlerini ayarlamak suretiyle sanayiin bu 
bölgeye götürülmesi kanaatimizce nazari bir fi
kir olmaktan öteye bir değer taşımaktan maale
sef uzaktır. 

BAŞKAN — Sayın Nafiz Giray, içtüzüğün 
155 nci maddesi gereğince onbeş dakika olan 
müddetinizden iki dakika kalmıştır. Lütfen to
parlayınız. 

NAFİZ GlRAY (Devamla) — Özel sektör 
sadece yatırım indirimi ile büyük ölçüde sana
yiini bu bölgeye k'aydıramıyacaktır. Devlet ya
tırımlarının bu bölgeye kaydırılmasından başka 
bölgenin, sanayi imkânlarına kavuşturulmasının 
yolu olmasa gerektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, asıl sorumun 
sıklet merkezini teşkil eden konu, özel plân me
selesi idi. Zamanın darlığı dolayısiyle konuyu 
oraya inhisar ettirmeye mecburum. 

Sayın Bakan, bir özel plân düşünmek huku-
kan mümkün değildir, diyor. Anayasa mânidir, 
diyor. Çok özür' dilerim, af buyursunlar, ben 
bunu anlıyamadım. özel plândan kasdımız, Türk 
plânının iktisadi veçhesini, Türk plânının tan
zim tarzını değiştirmek gibi bir meseleyi kapsa
mamaktadır. özel plândan kasdımız, bizim bütçe 
tekniğimiz bakımından, özel fon ayrılmadığı 
takdirde, bu prensibi bizim bütçemizde tahak
kuk imkânını göremediğimiz için, bunun yerine 
kaim olacak şekilde bir özel plân düşünüyoruz. 
Kendileri buyurdular, italya'nın Vanoni plânı. 
Bir misal olarak da ben arz edeyim; Fırat, Dic
le, Araş vadileri gibi, Amerika Birleşik Devlet
lerinde iktisaden çok geri kalmış; fakat, birçok 

tabiî kaynak bakımından imkânları bulunan 
Tene Sigalyo otoritesi vadisi... Burası için 1933 
yılında bir özel kanunla bir otorite, bir organi
zasyon kuruluyor, Devlet içinde, plânlamaya 
bağlı. Ne var ki, merkeziyetçilikten ayrılıyor, 
geniş yetkilerle teçhiz ediliyor. Git, bu bölgeye 
otur; sana geniş yetki verdim, bütçeden de şu 
kadar imkânı verdim, bu bölgenin tabiî, sosyal 
ve iktisadi meselelerini bir plân içinde topla, bu
na göre bunu tahakkuk ettirmenin yolunu bul, 
diyor. Devlet bütçesi içinde özel bir fon ayırmak 
yahut, bölgeye hakikaten yararlı olabilecek şe
kilde tahsisat ayırmak imkânları bulunabilirse 
aynı neticeyi verir. Bulunamadığı takdirde ya, 
Devlet Plânlama içinde özel bir daire teşkil 
ederek teknik eleman vermek suretiyle, tavzif 
ederek bu bölgenin meselelerini plâna bağla, de
mek pekâlâ mümkün; veya, burası için, özel bir 
kuruluş, özel bir organizasyon kurmak, buranın 
meselelerini yetki vermek suretiyle, tatbik imkâ
nı vermek suretiyle o müesseseye hazırlatmak 
pekâlâ mümkün... Bunu Anayasaya aykırı... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
NAFİZ GİRAY (Devamla) — Müsaade 

ederseniz, yarım bıraktığım cümlemi tamamla
yım... 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi tamamlayın. 
NAFİZ GİRAY (Devamla) — Bunun Ana

yasaya aykırı bir tarafı olmamak lâzımgelir. 
İyi niyetle işi tuttuktan sonra bir metot buluna
bilir. Mühim olan, benim arz ettiğim, arz etme
me çalıştığım metot değil. Meselenin prensibi şu
dur; ifade etmek, iyi niyet taşımak ayrı şeydir; 
Devlet düzeni içinde, Devlet imkânları içinde 
meseleye cidden çare bulmak ayrı şeydir. Bunun 
usulünün, bunun metodunu bulmak, iyi niyetle 
beraber yürüdüğü takdirde müspet neticeye ula
şır. Sayın Hükümetten istirhamımız budur. Büt
çeden ise, onu da bütçede getirirlerse, ona da 
sadece minnettar ve müteşekkir olacağız. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlarım, sayın arkadaşımın heyecanına ka
tılmamak mümkün değildir, gerçekten öyledir. 
Benim burada 15 milyon su yarasından bahset
memin hususi bir sebebi vardı. Urfa'da bulundu
ğum sırada, bana, oradan bir hikâye anlatmış-
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lardır. Haran ovasında, bir çadırın içinde, bir 
aile var İki - üç tane çocuk, bir ana, bir baba... 
Ana - baba çocuklara, yatmaları için, «haydi va
kit geldi, yatın» diyorlar, Çocukların onlara ver
diği cevap şu olmuştur : «Yaa, biz yatalım da, 
siz su içesiniz, değil mi?..1» Bu şartlar altında bu
lunan Güney Doğuya 15 milyon lirayı sadece 
su ihtiyacını karşılamak üzere verilmiş olması
nın bir mânası vardır, diye koyduk. Diğer yatı
rımlar hakkında, demin de arz ettiğim gibi, 1963 
senesinde 568 milyon liralık yatırım miktarı, bu
gün Doğuya verilmiş olan önemin bir işareti ola
rak, iki milyar liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, bizim sözlerimiz sadece Hükümet 
programında bir lâf halinde kalmış değildir, in
şallah bütçe geldiği zaman bunu etraflı bir şe
kilde burada göreceksiniz, konuşacağız. Fakat 
bunu dahi biz kâfi görmemekteyiz. Doğu bölgesi 
için ve Türkiye'nin her tarafı için ne yapılsa az
dır. Ama Türkiye'nin imkânları malûmdur, mah
duttur. 

Ben cevabolarak sözlerimi bu kadarla iktifa 
ederek bitireceğim. Keban Barajının açılması, 
ilerde, Doğu bölgesine büyük nimetler getire
cektir. Bu arada Antep bölgesinin, bir sanayi 
bölgesi olarak ilân edilmesi ve Antep'e Çukur
ova'dan elektrik verilmesi, bu elektrik enerjisi
nin Doğuya iletilmesi gibi hazırlıklar, ümidedi-
yoruz ki, Hükümet olarak Doğuya verilmiş olan 
önemin birer işareti telâkki edilsin. Heyecanla
rını kabul ediyorum. Gerçekten oraya lâyık olan 
ehemmiyet verilmelidir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Anayasa Mahkemesi için yapılan seçimin ne

ticelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesindeki açık bulunan üye

lik için yapılan 2 nci tur seçime 311 Millet
vekili katılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Urfa Amasya 
Behice Boran Kâzım Ulusoy 

Muhittin Taylan 
Muammer Aksoy 
Nurettin Gürsel 

Üye 
Ankara 

Hasan Türkay 
186 
110 

10 

Boş 
îptal 

Yekûn 311 

BAŞKAN — Seçimde nisap sağlanamamış 
olduğu için üçüncü tura başlıyacağız. Üçüncü 
turda, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçil
mesi lâzımgelmektedir. Kâğıtlar dağıtılacaktır. 

Tasnif heyetini seçiyoruz efendim. 
Ertuğrul Akça : Manisa. Buradalar mı efen

dim? Yoklar. 
Adnan Şenyurt : Erzurum. Buradalar mı 

efendim? Buradalar. 
Şevket Raşit Hatipoğlu : Manisa, Buradalar 

mı efendim? Yoklar. 
Barlas Küntay : Bursa. Buradalar mı 

efendim? Yoklar. , 
Mehmet Emin Erdinç : Van. Buradalar mı 

efendim? Buradalar. 
tsmet İnönü : Malatya, yok. 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu : Ankara. Burada

lar mı efendim? Yok. 
Ferda Güley : Ordu. Buradalar mı efendim? 

Yok. 
Behice Hatko (Boran) : Urfa. Buradalar mı 

efendim? 'Burada, 
Hangi ilden başlayacağımıza dair kur'a çeki

yoruz : İçel'den başlıyoruz efendim. 
(İçel.ili milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen biraz acele buyursunlar. Oy kullan
mamış arkadaşlar var mı efendim? Yok... Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
Üçüncü tur neticelerini okutuyorum. . 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelik 

için yapılan 3 ncü tur seçime 203 Milletvekili 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Erzurum Van 
Adnan Şenyurt M. Emin Erdinç 

tiye 
Urfa 

Behice Boran 
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Muhittin Taylan 
Muammer Aksoy 
Nurettin Gürsel 
iptal 

: 133 
: 68 

1 
: 1 

Anayasa gereğince istenilen oy nisabı hâsıl 
olmadığından önümüzdeki celsede turlara de

vam edilecektir. 
Ekseriyet kalmamıştır, 1 Aralık Çarşamba 

günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 17.05 
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KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

üyeliğe seçim 
2. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'm, 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair önergesi (4/6) 

3. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
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şünülmediğine dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

2. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'm, 
Doğu ve Güney - Doğu 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) 
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TIRILAN İŞLER 

IV 
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