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19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne
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turulmalarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/718)
357
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kaplıca halline getirilnıesfoe dair sözlü
soru önergesi! ve İmlar ve İskân Bakanı
Celâlettin Uzer'in, sözlü cevabı (6/719) 357:359
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Millî Eiğtim Bakanından sözlü sorusu
(6/723)
360
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lükte buıkınatn yasak bölge kararınan kaildırılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Turizm ve Tanıtma ve İçişleri Bakan
ları nelan sözlü sorusu (6/724)
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30. — Bolu Milletvekili Turgut Çul21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'|
ha'nın,
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt
in, Niğde ili çevresinde yeniden, kaç sula
fabrikası kurulmasıım düşünülüp düşü
ma tesisi, sondaj ve kanalı yapıldığına
dair sözlü soru önergesi ve Tarım Baka| nülmediğine dair, Sanayi Bakanından söz
nı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/7Ü6') 356:357 ( lü sorusu (6/725)
22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi
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ların ne zaman karayolları programına
alınacağına dair, Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/726)
360
.32. ~- Bolu Milletvekili Turgut Çulhr.'nm, Bolu, ilce ve köylerinde 5 yıllık
Kalkınma Plânında ne gibi yatırımlar ya
pılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/727)
360
33. —- izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, bu sene her hangi bir sebeple,
lise ve ortaokullara giremiyen talebeler
hakkında ne düşünüldüğüne dair, Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/728)
360
34. — Afyon Karahisar Milletvekili
Mehmet Turgut'un, 23 Nisan 1920 tari
hinden bugüne kadar, her toplantı yılın
da kaçar birleşim yapıldığına ve birleşim
lerin süresine dair, Millet Meclisi Baş
kanlığından sözlü sorusu ('6/729)
360
35. —- îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 6831 sayılı Orman Kanununun,
antidemokratik hissi veren, geçici 1 nci
maddesinin kaldırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/730)
360
36. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan-'m, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına teminat gösterilen gayrimenkul*
lerin değ r baremlerinin günün şartlarına
vo alım - satım fiyatlarına uygun hale
get i ril in e 1 e rinin düşünülüp düşünülmediğino dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/733)
37. •— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'ııın, Trakya'da yapılan SOUTHEX - 6»3
NATO tatbikatına muhalefet partileri
ileri gelenleri ile Millî Savunma Korniş-,
yonu üyelerinin neden davet olunmadık
la tına dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu (6/734)
38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, bakanların yurt içi ve yurt dışı ge
zilerinin bir programa bağlanmış olup
olmadığına ve bu gezilerin çalışmalarına
srkfo verip vermediğine dair Başbakan-
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dan. sözlü soru Önergesi ve Maliye Bakanı
Ferid Melen'in sözlü cevabı (6/735)
361:365
39. — Tokat Milletvekili Zeyyat K!oeamemuıin, Londra Tanıtma Bürosu içiiı
bin İngiliz lirası aylıkla bir yer tutul
ması hakkında Londra Sefaretine yazı ya
zıldığı hususundaki söylentilerin doğru
olup olmadığına dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu -('6/736)
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40..— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü
müessesesinin kuruluş ve görevlerinin han
gi esaslar dâhilinde düzenlendiğine daiı'
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
sorusu (6/737)
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41. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Koç'un, Aydın ili DSİ içme suları, sula
ma ve kurutma işlerine ve bunlardan han
gilerinin sonuçlandırıldığına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/738)
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42. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
koç'un, ilköğretim kurumlarına kaydolu
nan öğrencilerden, (her hangi bir nam al
tında) ücret alındığının doğru olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/739)
366
43. — Edirne Milletvekili İllıaıni Ertem'in, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce, Edirne Kırkpınar er meydanının
onarımı için, 1963 yılı programına konu
lan ödeneğin tenkis edilip edilmediğine
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/740)
366
44. — .Sinop Milletvekili Mustafa Kap
tan'm, Hükümetin ve hassaten içişleri Ba
kanının adliyeyi baskı altında tutması
ve tehdit etmesinin, Anayasa nizamına
göre, mümkün olup olmadığına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/741)
366
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45. — Aydın Milletvekili Reşat uzarda'nm, inşaatı üç sene önce tamamlanan
Sultanhisar ilçesi Ortaokulunda, bugüne
kadar, öğrenime başlanmaması sebebine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/742:)
366;

Sayfa

Sayfo

46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkın
daki düşüncesinin ne olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu ('6/743)
366
47. — Amasya Milletvekili Mustafa
Kemal Karan'm, politik temayül göste
ren Tokat Devlet Su işleri Başmühendisi
hakkında ne gibi işlem yapıldığına dair
Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu
(6/744)
366

rinde bulunan öğrenci müefMislerimizin,
görevlerini lâyıkıyie yapıp yapmadıkla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/745)
366

48. — Oümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savaeı'nın, Almanya'nın Münih şeh-
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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ

Birinci
Oturum
Konya Milletvekili îrfan Baraıı'm, Kıbrıs
olayları ve meseleleriyle, Hükümetin bu konu
da takibettiği ve edeceği politika hususlarında
'bir ganel görüşme açılmasına dair önergesi bil
giye sunularak gündeme alınıp alınmamasının
oylanması için önergenin yarınki gündeme alı
nacağı bildirildi.
Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeriııo
getirilmemesine dair kanun teklifinin ikinci gö
rüşülmesi sırasında öne sürülen usul meselesi
nin Başkanlık Divanınca halli için, birleşime
ara verildi.
İkinci Oturum
Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can'ın ölüm cezalarının yerine, getirilmesine ve
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine
getirilmemesine dair kanun teklifinin ikinci gö
rüşülmesi de bitirilerek tümü Meclisçe kabul
edildi.
Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyünden
Ahmetoğlu Kerim Özkan ile aynı ilçenin Yenisarıbey köyünden Şevketoğlu Hasan Güney'in,
Akçaabat'ın, Ağaçlı köyünden
Hasan Şentürk'ün,

49. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Denizcilik Bankası Denizyolları,
DB Deniz Nakliyatı ve Şehir Hatları iş
letmelerinde, 1960 yılında ve bugün kaç
servis ve kaç personel bulunduğuna dair
sözlü önergesi ve Ulaştırma Bakanı Fe
rit Alpiskender'in sözlü cevabı (6/746) 366:375

Ismailoğlu

-

İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi Sarma
şık sokaktan Hasan Tahsinoğlu Recep Güngör
Tanış'ın,
Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyünden Alioğlu Mehmet (Kül) (Gül) ün,
Çay ilçesinin Geneli Aydoğmuş köyünden
Abdürrahmanoğlu Kaddir Ceylân'ın,
Rize'nin Kömürcüler köyünden Mustafaoğlu
Bayram Albayrak'm ölüm cezalarına çarptırıl
maları hakkında kanun tekliflerinin ikinci gö
rüşülmeleri. bitirilerek tümleri Meclisçe kabul
olundu.
Mihalıççık ilçesi Dümrek köyünden Mehnnetoğlu Cafer Güler ile aynı köyden Hüseyinoğlu Zeki Özalp'in ölüm cezalarına çarptırıl
maları hakkındaki kanun teklifinin birinci gö
rüşülmesi yapıldı.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde,
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
ve,
istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde,
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
larının Cumhuriyet Senatosundan gelen metin-
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leri üzerinde görüşülerek tümleri acık; oya su
nulduysa da salt çokluk elde olunamadığmdan,
oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı
bildirildi.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının tümü
ve maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı, yü
rürlük, maddelerinin görüşülmesi hususu ile
artık oylanması gelecek birleşime bırakıldı.

5 Şubat 1964 Çarşamba, günü saat 14 te top
lanılmak üzere (Saat 19,15 te) Birleşime son
verildi.
Başkan
Başkanvekiii
Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Malatya
•Nurettin Akyurt

Kâtip
Amasya
Nevzat Şener

SOI
Sözlü
soru
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Fakirlikleri belge ile sabit olanlardan, Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda,
bir ücret talebedilip edilmediğine dair sözlü
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir, (fi/792)
Yazık sorular
1. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Do
ğu - Anadolu'da kurulması gereken, çimento
fabrikaların] n. kurulacakları yerlerin tesbit
edilip edilmediğine dair yazılı soru önergesi,
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/42"))
% -~- izmir Milletvekili Şiıuısi Osma'nın. 31
()e;ik .19(54 gecesi, Devlet Bndyosır:da, beyana 11
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yayınlanan Yunanistan Büyükelçisinin, Türki
ye'de yaşıyan Türk vatandaşı rumlar hakkında
konuşmaya yetkili olup olmadığına dair yazı i ı
soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/426)
3. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'n:n.
Tokat Müftüsü hakkında yapılan müfettiş tah
kikatı sonunda ne gibi bir- işlem yapıldığı; ;;
dair yazılı soru önergesi. Devlet Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/427)
4. — Muş "Milletvekili Sait Mutlu'nun, Muş
ve ilçelerinde, 1964 plân ve programına göre,
her bakanlığın yapacağı yatırım ve göreceği
hizmetlere dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/428)
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BÎRÎNCI

OTURUM

Açılma saati : 14.00
BAŞKAN — Başkanvelrîli MekM Keskin
KÂTtPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elek
trikler yandığı zaman lütfen analhıtarı. çevirip,
yoklama oyunuzu işaret 'buyuran.

Yoklama işlemi bitmiştir. Ekseriyetıiımiz var
dır.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
j . — Samsun Milletvekili llyas KıVaç'm, Sam
sun'da salgın halinde yayılan hastalığın, kana
lizasyon bozukluğu ve tedavi imkânlarının ye
tersizliği yüzünden daha da yayılmasına
mey
dan verilmeden giderilmesi hususundaki demeci
ne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in cevabı.
BAŞKAN — Gündem dışı Sayın tlyais Kılıç
söz istediler. (Buyurun efendüm.
ÎLYA'S KILIÇ (Samsun) — Mulhterem ar
kadaşlarım, Tercüman, Dünya ve mahallî (gaze
telerden öğrendiğimize !göre, Samsun ımmtaikasında salığın halinde bir tfcBo hastalığı mevcut
tur. Samsun'un sosyal Ihizımetler
takımından
hastanesinde âzami 150 kişi yatalbiieceğine 'gö
re, gazetelerin yazdığı miktarı 500 teri ıgeçen 'bu
•hastaların ne şekilde ve ihanlgi tedbirlerle teda
vilerinin sağlandığını Mulhterem .Sağlık Veki
linden öğrenmek istiyoruz.
Sıra buraya 'gelmişken arkadaşlar, Samsun'
da kanalizasyon meselesi böyle dejvalm ettiği ve
plânlamanın da bu hususta 3 milyon küsur lira
koyduğu, bu para verilmediği müddetçe bu 'has
talıkların çoğalacağı ve dalha da vaihîm hâdise
lerin cereyan edeceğini ilgililere 'hatırlatmak is
terim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz Efendim.
Hükümet adına. Sağlık Bakanı Kemal Demir
buyurun.

SAĞLIK-VE SOSYAL YARDIM (BAKANI
KEMAL DEMılR (©olu) — Mulhterem arka
daşlarım, Samsun'da, maalesef
arkadaşımızın
belirttiği istikamette bir Ihastalığın baişlamış (bu
lunduğu tes'bit edilmiştir. Ancak, te'sibit edilen
vakalar tifo değildir. «Weil» Ihastalığı dediği
miz ve daha ziyade mikrobik 'olduğu kabul edi
len ve sarılıkla kendini belli eden ibir ibastalik
vardır. '300 ilâ 400 arasında vaka teslbit edil
miştir. Hastalık vakaları teslbit edildikten son
ra süratle gerekli tedbirler «ılınmış ve dalha zi
yade menşei itibariyle sularla
irtibatı .olduğu
bilinen bu Ihastalığın. mevcudiyeti dlolayıs'iyle
'Samsun'daki 'bütün içme suları kontrol altına
alınmıştır. Hastaların içerisinde 'hastaneye ya
tırmayı gerektirecek ölçüde ağır vakalar yok
tur. Bununla beralber ihastalık insandan insana
nakil yolu ile geçebildiği için Ihastalaırı yatırıp,
nakil unsuru partörü, tesbit edebilmek bakı
mından, imkânlar araştırmak üzere, Samsun
Devlet Hastanesine ek 'bir pavyon olarak inşa
edilmiş olan bir binadan istifade yoluna (gidil
miştir. Bu bina bitmiş ollmıaisına rağmen he
nüz ıhizmete açılmamıştı. Bu vakalar dolayısiyle
süratle (Samsun'a taıhsisat ıgöriderilımiş 'bu ek
l")aviyonun bu vakalara tahsisi ile hastalığa ya
kalanmış olanların yatırılması için hazırlan
mıştır. Bilgilerinize arz ederim.
İLYAS KTLIG (Samsun) — Teşekkür ede
lim.
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BAŞKAN —- Gündeme başlıyoruz.
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2. Konya Milletvekili îrfan
Baran'ın, Kıb
rıs olayları ve meseleleri ile Hükümetin bu ko
nuda takibettiği ve edeceği politika hususlannda
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/7)
BAŞKAN — (Sayın îrfan Baran'ın öneıigesıini dün 'okııımiıştuık. IBulgün müsaade ederseniz
bir kere daha okutayım.
Sayın îrfan Baran'ın, löner&e salhibi 'olarak
genel ıgörüşme aıçılma'sı için kormşlmasından son
ra, aran edenlerse parti mümessillerine ve Hü
kümete de söz ıverip, »genel ıgörüşimenin açılıp
açılmıyacağı hakkımda .oylarınıza ımiüraıeıaat ede
c e ^ n. önergeyi ıO kutu yor um.
3 . 2 . 1964
Millet Meclisi Başkanlığına
Krbrıs olayları ve meseleleriyle Hükümetin
bu konuda taki'bettiği ve itaıklb edeceği politika
hususlarında GMiLİe'.t Meclisinde Ibir ıgenel ıgörüşme açılmasını virz ve teklif ederim.
•Konya Milletvekili
İrfan Baran
BAŞKAN — Sayın Baran.
İRFAN BAKAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, son olaylarla nihai bir noktaya varan
Kıbrıs meselelerinin Türk Milleti için taşıdığı
önem meydandadır. Kıbrıs'la Türk Milletinin
yakın ilgisi; Anayurt sahillerinin emniyeti ile
münasebettar olmasından, tarihten, coğrafya
dan, orada yasayan soydaşlarının kaderleriyle
ilgilenmekten ibaret değildir.
Türk Milleti, öteden beri beynelmilel haksız
lıklara, korsanlıklara, haydutluklara karşı da
reaksiyon göstermiş bir millettir. Söz ve imzaya
millet olarak sadakat, ahde vefayı millî ve dinî
bir gelenek halinde yaşatmıştır. İmparatorluklar
kurup idare ettiği devirlerde; beşeriyete karşı
girişilmiş insanlık dışı hareketleri tedible ada
leti tesis etmiştir. Türk orduları, din namına ya
pılan zulümle inliyen Balkanlarda, yerli halk ta
rafından hürriyet ve adalet getiren kuvvetler
olarak beklenmiş, istenmiş ve karşılanmıştır. Ata
larından kalan bu mânevi hasletledir ki, daha
dün milletimiz, kendi vatandaşları açlık ve sefa
let içindeyken öz halkının ihtiyaçlarına yetmiyen mahsullerinden bir kısmını, gemi gemi aç
Yunanistan'a taşımıştı. O Yunanistan ki, sadece
20 yıl evvel Türklüğü hari mi ismetinde imha et
im ek için Anadolu topraklarında ilerliyordu.
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Hak ve şeref duyguları için canından ve ma
lından herkesten evvel vazgeçmesini bilen büyük
Türk Milleti; sınırlarının bir nefes ötesinde bi
günah ve kaderleri çetin kendi soydaşlarının
Saint Barthelmey katliamını hatırlatan bir vah
şetle imhaya kalkışılmasım cihetteki mutaassıp
ve muannit düşmanları gibi tabiî bir soğukkan
lılıkla seyretmek durumunda kalamazdı.
Türk Milletini temsil eden parlâmentonun,
olayların akışı içinde heyet olarak kâfi derecede
sesi duyurulma mıştır. Hükümetten sorulacak
hususlar da vardır. Şüphesiz Hükümetin de söy1 ivecekleri olabilir.
Muhterem arkadaşlarım, konuyu Meclisinize
bir soru ile getirmek ihtiyacı karşılamayacak;
gensoru da henüz vuzuh içinde bulunmadığımız
için erken de isabetsiz sayılacaktı. Olayların akı
şını beklemeyi düşünenler var. Fakat önümüzde
de Marta kadar bütçe var. Meclisin sıkışık ânın
da da olsa, bir gün tahsis edilerek bu millî dâva
nın üzerinde eğilmek ihtiyacını karşılamak için
teklifte bulunduk. Milleti temsil eden Meclis
olayların arkasında gitmek durumunda kalma
malıdır. Olaylara sahibolmalı, gerektiğinde Hü
kümete de takaddüm etmelidir. Bu sebeple, ko
nunun görüşülmesi erken değildir.
Sokaktaki ve evlerdeki çocukları ve ihtiyar
ları, kadınları, hastanelerdeki hastaları ve hasta
bakıcıları bile kurşunlıyan bir vahşet kar
şısında; Türk Milletinin teselli kabul -et
mez ıstırabının insanlık âlemine karşı ta
rih önünde ifade etmek lâzımdır. Daha
dün uzak bir Asya ülkesindeki insanların hürrivetleri için genç evlâtlarının hayatlarını bü
yük Türk Milleti fedadan sakınmamıştır. Kendi
sahilleri ötesinde, soydaşlarını katleden, evlerini,
mülklerini, gasbederek 25 000 insanı göçe zor
layıp bir temerküz kampında hapsedenlerin ce
zalandırılmasına niçin tevessül edilmediğini veya
edilemediğini büyük Türk Milletinin temsilcileri,
kendi hükümetlerine bu kürsüden sormak ihtiyacındadırlar. Daha dün çok uzaktaki bir mille
ti korumak için evlâtlarını ateşe atıp şehitler
vermiş bir millet; elbette ki, kendi soydaşlarına
yapılan ve devam eden zulümlere rağmen önce
den tanınmış müdahale ve koruma mekanizma
sının neden harekete getirilmediğini veya geti
rilemediğini yalnız öğrenmekle yetinemiyecektir.
Karşmızdakilerin vaktiyle bize tanıdıkları and-
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. taşmalara bağlı haklarımızı dostlukları ve vazife
zaruretleri ve hikmetleri de öğrenmek istiyccektir.
Dostluk uğruna düşmanlıklar kazanan bir
millet olarak hasımlarımız gibi bu dostlarımızın
da zulme karşı çıkmayıp zulme karşı ahdî hakla
rına dayanarak çıkmayı düşünenleri durdurma
larının sebebini de Hükümeti ile birlikte araştır
mak ihtiyacmdadır. Bu dostlarda bu davranış
ları karşısında elbette ki, söyliyecekleri buluna
bilir.
Kaybettiklerinin acısı içinde, bir büyük te
merküz kampına kapatılıp işsizlik, yoksuzluk, se
falet ve korkunun kahredici ellerinde günbegün
• eridikleri aşikâr olan bir Türk kütlesinin yok
edilmesi için zamanını silâh gibi kullananlardan
bu imkânın alınması için ne düşünüldüğünü öğ
renmek ve ne yapılabileceğini de kararlaştırmak
zorundayız.
Durmadan zikzaklar yapan, her çıkışında, her
seferinde, geriliyen ve bütün bunları da kazanıl
mış bir başarı veya merhale sayan Hükümetin
• takibettiği ve edeceği politikasını izah ve teşrih
etmesi, hesabını vermesi lüzumludur, Makarios
son cevabında Birleşmiş Milletlere bağlı içinde
NATO Kuvvetlerinin de bulunabileceği bir kuv
veti kabul edebileceğini beyan ettiği halde bu
eski Makarios plânını son İngiliz - Amerikan plâ
nının şartlı olarak kabulü şeklindeki takdim ve
izahın ve anlayışın; keza Amerikan - İngiliz plâ
nının bizi nerelere kadar ve hangi istikametlere
götüreceğinin de bir genel görüşmede tesbitinde
zaruret vardır.
Bir kritik anda, Devlet teşkilâtının ve mües
seselerinin yetersizliklerini ve hatalarını da tesbit ederek tashihi yoluna gidilmesinde millî men
faat mevcuttur, (Görüşmelerin başında veya bir
muayyen noktasında elbette ki, gizli celse de is
tenebilir.
Türk. Devletinin ve milletinin. Cumhuriyetin
kader ve menfaatleri gibi şeref ve itibarı da ken
disine mevdu bir Meclisin uğradığı haksızlıklar
ve millî haysiyetine ve şerefine yöneltilen teca
vüzler karşısında; Kuvayi Milliye beraberliği ve
azmi içinde Türk Milleti namına söyliyecek söz
leri, alınacak kararları elbette ki, vardır.
İste, bu maksatlarla, Sayın Meclis üyelerine
Hükümete bu imkânları temin için bir genel go-

5 . 2 . 1964

0:1

rüşme açılmasının lüzumuna kanaat getirerek
huzurunuza çıktım. Takdirlerinize saygılarımla
sunarım.
BAŞKAN — Yeni Türkiye
adına Sayın Burhan Apaydın.

Partisi

(İrupu

Y. T. P. ÜRUPU ADİNA BURHAN APAY
DIN (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, öner
ge sahibi savın arkadaşlarımızın genel görüşme
talebi Anayasamızda yer almış bir müessesedir
ve Millet Meclisinin denetim vasıtalarından bir
tanesidir. Arkadaşlarım, müesseseler gayelerine
uygun bir şekilde kullanılmazlarsa hâdiseler mu
vacehesinde memleketin tamamiyle menfaatleri
nin aleyhine neticeler hâsıl eder. Şimdi genel
görüşme talebinin mevzuu nedir? Hükümetin
Kıbrıs meselesinde takibettiği ve takibedeceği
politika, bir bakıma arkadaşımızın izah ettiği
noktaya göre takibedilen politikadaki hatalar,
bu hatalar muvacehesinde Meclisin tâyin edeceği
esaslar dairesinde veya ortaya atacağı fikirler
muvacehesinde takibedilmesi lâzımgelen politika.
Arkadaşlarım, böyle bir talep, evvelemirde
şunu ifade etmek isterim ki, Anayasamız muva
cehesinde genel görüşme mevzuu yapılamaz. Bu
nun Anayasa istemi bakımından imkânsızlığını
belirtmek isterim. Anayasamızın beşinci maddesi
«yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir» demektedir. Altıncı maddesi «yürütme
görevi kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.» di
yor. Demek oluyor ki, Anayasamızda tam ve katî
bir kuvvetler ayrılığı olmamakla beraber kuvvet
ler beraberliği esasına müstenit bir fonksiyonlar
ayrılığı sistemini kabul etmiştir. Bu kuvvetler
ayrılığı mânasına gelen tarafı komisyonlar ayrı
lığıdır. Fakat arkadaşlar, burada kuvvetli bir
nokta şudur, yasama yetkisi diyor. Hükümetinkine yürütme yetkisi demiyor, yürütme görevi
diyor. Şu halde Hükümet icra organı yürütme
görevi ile vazifelidir. Arkadaşlar, vaziyet böyle
olunca, Meclis yürütme görevi ile şu veya bu şe
kille direkt olarak ilgili değildir. Ancak, Anaya
sada gösterilen esaslar dairesinde yürütme orga
nım murakabe edebilir.
Kıbrıs meselesindeki hâdiseyi bu sistem
dairesinde ele aldığımız vakit
arkadaşımızın
Önergesinin hâkim görüşünün şu olduğunu gö
rüyoruz. Meclis takibedeceği politikayı tesbit
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Arkadaşımızın genel görüşme açılması nok
etmeli, olaylara tekaddüm etmeli, bu suretle j
ta i nazarını parlâmento cephesinden şuna bağ
Hükümetin de kendisinin iddia etmiş bulundu
lamak istiyor: «Parlâmento da sesini dııyurmağu, bazı hataların bundan sonra önlenmesini
lıdır» diyor. Arkadaşlarını, parlâmento sesini
temin etmek keyfiyeti.. Arkadaşlarım bu, Meclis
duy armalıdır sözü - muhterem arkadaşım tabi
Hükümeti sistemidir. 1921 Anayasamızda Mec
ri mazur görsünler - yersizdir. Bu parlâmento,
lis Hükümeti sistemi kaHml edilmiştir. (.) zaman
Türk Milleti adına, Türk Milletinin menfaatle
Meclis bu sistemde Hükümetini kendisi seçer,
rini, ırkdaşlarımızın hak ve hukuklarını değil
bakanlarını kendisi doğrudan doğruya seçer
Kıbrıs'ta, dünyanın her bölgesi üzerinde daimi
ve hepsine teker' teker icraatının hesabını sorar,
bir
dikkat sarfetmek suretiyle her fırsatta
takibetmesi lâzımgelen politikatını bildirir. Bu
göstermiştir
ve daima da gösterecek olan bir
suretle Teşriî Organ Hükümet sorumluluğunu da
Meclistir.
Bizim
Meclisimizin sesini 'hiç kimse
bizzat yürütür. Meclis Hükümeti sitemi budur.
kısmamışfır,
boğmamıştır;
kusamaz ve boğamaz!
Arkadaşlarım, 1924 senesinde mevcut olan
Bu itibarladır ki, parlâmento sesini yükseltsin
bu sistem 1924. Anayasası ile terkedliniştir ve
sözü no mânaya geliyor? Burada parlâmento
bugünkü Anayasamızın uzaktan yakından Mec
noktai nazarı Hükümet icraatı tahtında da za
lis Hükümeti sistemi ile bir irtibat ve münase
man, zaman il'ade ve izhar edilmiş bulunmak
beti yoktur. Bu itibarladır İki, genel görüşme
tadır.
Şimdi Kıbrıs meselesinin bugün nazik
mevzuu Anayasamızın sistemi bakımından ve
safhada
bulunması bakımından genel görüşme
Hükümetin görevini istiklâl içerisinde tâyin et
nin
açılmanın
lüzumu var mıdır, yok mudur?.
miş olduğu politikayı tam inisiyatife sahibola- j
rak ifa etmek yetkileri bakımından, Anayasa- j Yüksek müsaadenizle bu husus üzerinde de Ikı.-•aca tevakkuf etmek istiyorum.
nazın sistemine aykırıdır.
Muhterem
arkadaşlar,
Kıibrıs
meselesi
Arkadaşlarını, müesseseleri şartlara
göre j
IM9 - 1954 yılları arasında bir kaynaşma hızı
ayarlamak ve kullanmak hiçbir suretle doğru j
nın tezahür ettiği bir devredir ve Türkiye'nin
olmaz. Önerge sahibi arkadaşımız diyor ki, «Ben
şüphe yok ki, Kıbrıs hâdiselerinin evveliyatı
gensoru getirecektim, fakat henüz vakit ^eıken
mevcuttur. Pakat beynelmilel sahada ve Türki
diyor, bu arada bütçe var diyor. Bu sebeple
ye'nin resmî ilgileri bakımından bunu ayrı bir
ben şimdiden genel görüş'nıe getiriyorum» di
kaynaşma devresi olarak tavsif ediyorum.
yor. Arkadaşlar, bir talepteki gaye nedir, bunu i
teshil etmek lâzımdır, itham ediyorsan, Hükü
Arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin si
metin politikasında, Meclisin itimat
verdiği
yasi tarihi bakımından da çok partili bir haya
programa aykırı bir yolda olduğu kanaatinde.veta, girilmiş bir devreye rastlaması ve o devir için
niz, Kıbrıs politikasında Türk menfaatlerini ta
de hararetli safhalar arz etmesi bakımından da
mamen bir kenera atan yanlış politika üzerin
ayrı bir önem taşımaktadır. 1946 - 1949 yılları
de ise, o zaman Hükümeti itham et, Hükümetiarasında gerek kamu oyu bakımından ve gerek
de düşürmek senin vazifelidir. Binaenaley eğer
se r.esuıî temaslar bakımından Kıbrıs meselesi
talebinde- bu gayede bulunuyorsan, o zaman
Türkiye'nin politika hayatında ve beynelmilel
âtiye talik etme. Bir miletvekili vazifesini ânın
sahada aktif bir safhaya geçmiş değildir. Ancak
da, her türlü şartlar içinde yapmak 'mecburiye
1949 senesinden sonradır ki, Türk Hükümetle
tindedir. -Bütçe ve saire gibi sebepler buna hiç- ! rini ve kamu efkârını yakından ilgilendiren ve
bir suretle mâni teşkil etmez. Bu 'bakımdandır
halli lâzımgelen bir mesele şeklinde ortaya çık
ki önergenin aynı zamanda dayanmış olduğu,
mış bulunmaktadır.
dayandırılmak istediği hareket noktası da yan
Arkadaşlar, bir meseleyi mütalâa ederken
lış bulunmaktadır arkadaşlarını.
yalnız o meseledeki çözüm yolunu dar bir zavi
Şimdi mesele tahtında, yani Kıbrıs mesele
yeden ele almamak lâzımgelir. Bu, Türkiye'nin,
si muvacehesinde1 önergenin
görüşülmesinde
Türk Milletinin yüksek menfaatleri cephesinden
yani genel görüşme açılmasında, memleketimi
ve Türkiye'nin daimî kuvvette olmasını temizin menfaatleri bakımından fayda
var mıdır,
nen o meselenin çözüm yolunu da sureti lıusııBu meselevi mütalâa edelim.
sivede tâvin etmek ve zamanını isabetle tâvin
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etmek gerekir. Şimdi bilhassa 1950 yılından son
ra Kıbrıs meselesinin Yunanistan tarafından ele
alınması karşısında ve Kıbrıs'ta cereyan eden hâ
diseler muvacehesinde o zamanki iktidarı, za
man zaman kamu olayının tesirleri altında bıra
kılmak istiyerek tonkid edilmek istenilmiş ve
Kıbrıs meselesi üzerinde neden hassasiyet göste
rilmediği noktai nazarı sık sık ifade edilmiştir.
Arkadaşlar Kıbrıs meselesine, bu hususa, şu
bakımdan temas edeceğim: Kıbrıs meselesini hal
letmek için sadece Türk noktai nazarının Kıb
rıs'la memleketimiz arasındaki coğrafi, hukukî
politik münasebetleri bakımından değil, Türki
ye'nin, dünya politikası içindeki durumunu tâ
yin o bakımından da ele almakta fayda vardır
ve ancak milletlerarası hukukî münasebetleri dik
katle izlemek tahtında hareket ettiğimiz nisbette, Kıbrıs dâvasında da müsbet netice alacağımız
bir hakikattir.
O zamanki iktidar Yunanistan Parlâmento
sunda cereyan eden görüşme tahtında Kıbrıs'ta
ki hâdiselerin karşısında niçin harekete geçilme
di diyerek sık sık tenkide mâruz kalmıştır. Fa
kat o zaman Kıbrıs meselesinde şu düşünülmüş
tür: Balkan ittifakının temini, bir tarafta Tür
kiye'nin NATO ya girmesi, mesele bu suretle
1954 yılında bile anlaşması yapılmış ve bilâhara Türkiye'nin NATO ya girmesinden sonra Tür
kiye'nin Kıbrıs meselesini kuvvetle ele alabil
mesi daha mümkün olabilmiş ve bu müessir ne
ticeleri hâsıl etmiştir.
îşte arkadaşlarım, Zürih ve Londra anlaşmalariyle temin edilmiş olan haklar Türkiye'nin
aynı zamanda dünya politikasındaki mevkiini ve
dünya politikası içerisinde diğer memleketlerle
münasebetlerini tâyin de Kıbrıs meselesinin hal
li bakımından zaruri görmesinin bir neticesidir.
Bu münasebetle o zamanın iktidar ve muhalefet
münasebetlerine temas etmek isterim arkadaş
larım.
Bugün harici politikamızda bizim gösterece
ğimiz hassasiyet aşikardır. Kıbrıs dâvasına. Hü
kümet zayıf alâka gösteriyor, Meclis çok daha
yakın alâka duyuyor, bu parti şu parti mülâha
zası değil arkadaşlar... Bugün bir hakikattir ki,
Kıbrıs dâvası bu memleketin millî bir davasıdır.
Millî iradeyi temsil eden Meclis bu dâvanın ta
hakkukunu cami gönülden benimsemiştir. Bu
Meclisin murakabesi altında olan Hükümet bu
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dâvanın tahakkuku için çalışmaktadır. Çalışma
larda bir hata olup olmaması meselesi ayrıca mü
nakaşa edilir, müzakere edilir, fakat, bunun ye
rini tâyin etmek meselesi önemlidir.
Şimdi, 1950 - 1960 yılları arasında iktidar
ve muhalefetin bâzı istisnai hâdiseler haricinde
Kıbrıs politikasında müşterek bir politika takibetmiş bulundukları bir hakikattir. Yalnız o za
manki iktidarlarla muhalefet arasında zaman za
man ortaya çıkan ihtilaf, anında bilgi verilip
verilmemesi meselesine, taallûk etmiştir. Kıbrıs
meselesinde çok partili hayatımızın başladığı dev
relerden itibaren 1946 - 1950 yıllarında olduğu
gibi, 1950 - 1960 arasında da iktidar ve muha
lefet partileri asla bu meseleyi bir dahilî politi
ka meselesi, bir Hükümetin bunu dâhili politi
ka mevzuu içerisinde kıymetlendirmesi mevzuu
olarak telâkki etmemişlerdir. Şimdi Kıbrıs mese
lesi son hâdiseler muvacehesinde ortaya çıktık
tan sonra Meclisin Hükümetin faaliyetleri kar
şısındaki olurumu şu şekilde mütalâa • edilmek
lâzımgelir.. Hükümetin yaptığı hareketlerinde,
takibettiği politikanın dayandığı mesnetlerde bil
gi sahibi miyiz değil miyiz? Hükümet bilgi inhi
sarını kendisinde tutup Parlâmentonun malûma
tım temin ediyor mu; etmiyor ınu?
Şimdi arkadaşlar; demokratik sistem, aleni
yet rejimidir.
Hükümetin faaliyetlerinden Meclis ve kamu
oyu zam anında İh ab er alması lâzmıgelir. Fakat
arkadaşlar, Anayasamızca kabul edilmiş oldu
ğu gibi Meclisimizin bâzı toplantıları, biliyor
sunuz ki gizli olabilir*. Demıokrasi aleniyet re
jimi olmasına rağmen, niçin gizli toplantıya
zaman zaman, karar verilebilir? Memleketin
menfaatleri cep/hesinden her hususun açıklan
masında zarar mülâhaza edilmiş bulunmasın
dan dolayısiyledir ki, gizlilik esasına göre 'ha
reket edilmiştir.
Şimdi arkadaşlar, dış politika gibi millet
lerarası sahaya intikal etmiş, Türkiye'nin dün
yadaki aşağı - yukarı, hemen hemen bütün dev
letlerle münasebet saıhasma girmiş olduğu bir
mevzuda ve karşı devletlerden Yunanistan ve
Bağımsız Kıbrıs 'Cumhuriyeti bakanlarının, Dış
işleri Bakanının da'lıa dün akşam Londra'da
kendilerine Makarios'un
cevabı dolayısiyle
ene yol. takibedeceksiniz?» şeklindeki sualleri
ne cevapları şudur. Buna Kıbrıs'ın Dışişleri
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Bakanı «llıiebir şey bilmiyorum» diye cevap ve
riyor ki, biz Türkiye 'olarak Kıbrıs mevzuunda
takibettiğimiz politikayı 'bütün teferruatiyle
ortaya koyacağız. Olmaz arkadaşlar, 'bu poli
tika değildir. Politikada zara anında kararının
ne olduğunu ifade etmek lâzımdır, politikada
bazan da ne yapacağını karşı tarafın 'bilmeme
sinde büyük fayda vardır. (Bir konferansa 'otu
rulurken eğer konferansta takİbedeceğimlz Üıareket tarzı, ileri süreceğimiz tez teferruatına
kadar 'basılıp, .edilip bütün demokratik sistem
.bunu ieabettirlyor diye halk efkarına 'Millet
Meclisine 'bildirdikten sonra biz o konferansa
gidip oturursak arkadaşlar, .müspet netice ala
bilmemiz mümkün 'müdür? Değildir.. 'Oünkü bi
zim konferanstaki tezimizi ve politikamızı 'bilen
karşı taraf ona göre mukabil (tedbirlerini 'hasır
lar ve politikada takibedilmesi lâzıniıgelen ince
liklerden istifade edebilmemiz mümkün lolmaz.
'Bunu daıha fazla izab etmek istemiyorum. Çün
kü bu politikada artık yerleşmiş ve izaihına da
hi ibtiyacı olmıyan sarih bir kaidedir arkadaş
larım. iBu balomdan Kıbrıs meselesinde Tür
kiye'nin takibedeceği politika ne 'olaföaktır, bu
nu, arkadaşlar, sorumlu Hükümet bilir. F'akat dem'okratik sistemde Hükümet bilgi in.'hisarını da kendinde tutamaz, 'İşıte Londra Konfe
ransı 'başladığından itibaren Tfükümet • konfe
ransta takibettiği -hareket tarizini, cereyan eden
'hâdiseleri sayın partilerimizin, sayın temsilci
lerine bildirmişdir. Ayrıca parti liderleriyle
görüşmeler yapılmış 've 'Kıbrıs metvzuunda takibedilen politikanın ana. hatlarını, memleketin
diğer menfaatlerini 'gücünü, 'iııu'htel ilf salhalar
daki (güçleri de ortaya koymak suretiyle tâyin
edilmiş ive şu politika, talhtında. yürütüyoruz,
şöyle bir gayenin talhakkuku için Ihareket et
mekteyiz diye izafh edilmiştir.
Şimdi önergeyi veren arkadaşımız bir «ayın
partinin, O. K. M. Partisinin mensubu bulırnma'ktadır. Bu parti aynı zamanda İkinci Koalisv'on zamanında uzun bir süre Hükümette
kalmıştır. Hükümette kalmış (bulunmakla Kıb
rıs'daki (hâdiseleri bir iç meselesi değildir. Taa
30 Kasımda Makarios muhtıra vermiş (bulun
maktadır. Binaenaleyh, kendilerinin Hükü
met içerisinde bulunduğu zamanda zaten Kıbrıs
polltikasımın iebıe parti 'olarak -girmiş 'bulun
maktaydılar. (O. <K. M. P. sıralarından «parti
istemedi» sesleri) Eıvet, anlıyorum efendim. Sa-
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yın partinizin istemediği o noktayı izab etmek
istiyorum.
Şimdi muhterem arkada.şmıı,:zın Hükümet
.içerisinde bulunurken Kıbrıs politikasına .vakıf
olan partisinin sorumlularından, yöneticilerin
den mn/haleifet safına -g-eıetikten donra Hükümet,
politikasının bu noktada ne olduğunu, bakikaten hassasiyetle takibedeıı ve benim de yakmdan vakıf olduğum, hassasiyetle takibine vakıf olduğum sayın partisinin temsilcisinden,
grup temsilcisinden ve en nihayette partisinin
Hükümetle temas yapan genel başkanından IIm
noktaları sorabilir, öğrenebilir 've bu bilgi ih
tiyacını tatmin edebilirdi. Ancak bunda daihi
•tatimin, olmadığı ta'kdirdc; arkadaşlarım' nispî
temsil usulünde bulunmaktayız. Sadece bir
partinin ekseriyet teşkil ettiği 'bir sistem için
de değiliz ki; kalkıp bir mebus şu veya bu şe
kilde 'hareket edebilsin.'Bu takdirde kendi par
tisinin grupunda genel görüşme gibi önemli biı"
•meseleyi Meclise getirmeden evvel, partisinden
bunu (geçirmesi (ve partisine (hiçıolmazsa bunu
benimsetmesi ive 'ondan sonra bu naızik mesele
yi buraya getirmesi çok tlalha yerinde 'olurdu.
Bu bakımdan arkadaşlarım, müesseselerin iş
lemesinde, 'hakları m izm kullanılmasında aynı
zamanda parlömanter sistemin 'hususiyetlerini
de g'öz önünde bulundurmak mecburiyetinde
yiz. Buna 'hassasiyetle, riayet etmemiz, siste
min muzaf feriye ti bakımından önemlidir.
Mulhterem arkadaşlar, bu biı'ıgiler muvace
hesinde işaret etmek isterim ki, 'Kıbrıs (hâdisele
ri biçbiriımizin -bilgi .süzgeci bakımından (bilgi
ıha m ul esi bakıın ında 11 sü z!g'ecimizden ıgnçiremiyeceğimiz /hâdiselerden değildir. Kıbrıs Ihâdiseleri Zürih ve Londra anlaşmalarına daya
nan, muhtelif anlaşmalar talhtında bir Baği'msız Kıbrıs Cumhuriyetinin meydana ıgelmesi
neticesini sağlamıştır. 'Bunun neticesinde 'ora
daki ırkdaşlarımızın bak' 've hukukları Anaıvasa teminatı altına konulmuştur. Hâdise 30
Kasımda .Makarios'un Hüküm etimize 've diğer
alâkalı devletlere vermiş okluğu bir 'mı İhtira,
memorandum ile bağlamıştır. Bundaki gaye
nedir? Zürich Anlaşmasında kabul edilip,
Londra. Anlaşmasında, beş Tarafça imzalanan
ve 'Kıbrıs Anayasasına değiştirilmesi imkânsiız
maddeler olarak Türkelerin hukukunu koru
mak bakımından geçirilmiş olan maddelerin de-

M. Meclisi

B : 48

getirilmesi hakkında Makarios teklifleri.. Hü
kümetimizin bunu reddetmiş bulunması ımwace'hesıinde K'ı'brıs'ta evvelce fhazılaııan ibir plân
dairesinde hâdiseler bu şekilde ortaya ıgeliniştir.
Şimdi hâdiseler başladıktan sonra arkadaş
larım Meclisimizin bilgi sahibi olması bakımım
dan Hükümet ile Meclis münasebetleri arasında
şu noktaya temas etmek istiyorum. Dışişleri Ba
kanı 24 Ekim 1963 te Millet Meclisinde uzun bir
izahatta bulunmuştur. Dışişleri Bakanı 24 ve
26 Aralık 1963 tarihinde yine Millet Meclisinde
geniş izahatta bulunmuştur. Senatoda 26.12.1963
tarihinde keza izahatta bulunmuştur. Sayın
Başbakan 24 . 12 . 1963 tarihinde Meclisimizde
izahatta bulunmuştur. Bunun dışında Millet Mec
lisi ve Senatonun Dışişleri Komisyonunda gizli
toplantılar yapılmış Hükümet adına izahatta bu
lunulmuştur. Bütçe Komisyonunda Millî Müda
faa Vekili dâhil olmak üzere gizli oturum yapıl
mak suretiyle takibettiğimiz politika memleketi
mizin menfaatleri ve dünya politikası içindeki
durumumuz bakımından teferruatı ile açıklanmış
tır. Bunun haricinde, biraz evvel de arz ettiğim
gibi, parti liderleri ve grup temsilcileriyle de ge
niş temaslar yapılmıştır.
Şimdi arkadaşlar, şu vaziyet muvacehesinde
Meclisin sırf bilgi alması cephesinden genel gö
rüşme mevzuuna gidilmesi mümkün olamaz arka
daşlar. Dış politikamızda uzlaşma bilmiyen, aşırı
taktik politikası takibetmiyoruz. Biz gayemizi ay
ıtı zamanda Parlâmentonun ve Hükümetin tasvibetmiş okluğu programda yer almış olan barışçı
usuller tahtında tahakkuk ettirme yolu üzerinde
yiz. Bu noktada Hükümetin, Meclisin mutlak
murakabesi altında bulunduğu ve Meclise vermiş
olduğu taahhütleri yerine getirmekte hem Parlâ
mentoya karşı olan sözü bakımından ve hem de
Türk Milletinin menfaatleri bakımından titizlik
ve vatanperverlik göstereceğine kaani bulunuyo
ruz.
Ama, bu mevzuda Hükümet şunu tam inanan
siyle müdrik olmalıdır ki, millî menfaatlerimizin
tahakkuku bakımından Meclisimiz çok hassastır.
Hükümet madem ki, -bir sorumluluk yüklenmiş
tir, bu sorumluluğun icabettirdiği vazifeyi yeri
ne getirmek mevkiindedir. Hükümet bugün iş ba
şında devam ettiğine göre bu sorumluluğunu
müdrik demektir. Bizim temennimiz, Hükümetin
Vazifesini, sorumluluğunu müdrik olması hissiya- N
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ti içerisinde muvaffakiyetini temin ve Hükümete
yardımcı olmaktan ibarettir. Hükümetin, Kıbrıs;
mevzuu gibi millî bir önem arz eden bir meselede'
muvaffakiyeti, bütün partilerimizin muvaffakiye
ti, Meclisimizin muvaffakiyeti demektir. Bundan
dolayı aneak sevinç duyarız. Ancak Hükümetin
hataları karşısında en büyük hassasiyeti göster
meyi de yine millî menfaatlerimiz bakımından ve
Parlâmento hak ve vazifelerimiz bakımından da
büyük bir vazife telâkki ederiz.
Muhterem arkadaşlarım; arz etmiş olduğum
esaslar muvacehesinde Y. T. Partisi Meclis grupıl
genel görüşme açılmasını memleketimizin yüksek
menfaatleri bakımından uygun görmediği gibi,,
Anayasa sistemimiz bakımından da hâdiseler mu
vacehesinde yerinde telâkki etmemektedir. Şu an
da hâdiselerin, nasıl bir istikamet alabileceği hiç
bir surette tahmin cdilemiyecek kadar seri bir yol
üzerinde bulunmaktadır. Hükümeti bu noktada
inisiyatifi haiz bir şekilde zaman ve imkân bakı
mından kuvvetli tutmak bizim için, memleket
menfaatleri bakımından, zaruri bir yoldur. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
han Bilgin.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraşj — Sayın
Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Turhan Bil
gin. Buyurunuz Sayın Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhterem
Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım, mukaddema
konuşan kıymetli arkadaşım Burhan Apaydm'ın
Grup adına konuşmaları içinde bu genel görüşme
nin Anayasa hukukuna, ve nizamına ve Anayasa
mıza aykırı olduğu iddiası mevcut bulunduğun
dan evvelemirde usul bakımından bu meselenin
halli, yani bir genel görüşmenin mümkün olup
olmadığı hususundaki usulî noktanın evvelâ halli,
ondan sonra meselenin esasına geçilmesi iktiza
eder kanaatindeyim. Bu sebepledir ki, usul hak
kında söz almış ve huzurlarınızı işgal etmiş bulun
maktayım.
Arkadaşlar, bu Mecliste toplantılara başladığı
mız tarihten bu yana, hatırlanacağına göre, bir
işçi meselesinde, bir de bir başka mesele de iki defa
genel görüşme istenmiş ve usule uygun şekilde ge
nel görüşme açılması kararlaştırıldıktan sonra,
genel görüşme yapılmıştır. Anayasamızın vakıa
5 nci maddesinde..,
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- KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ka
naatimce arkadaşlarım, Anayasanın 5 nci mad
desinde yasama yetkisi tes'bit edilmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aittir ve devredi
lemez. Anayasamızın 6 ncı maddesi; yürütme
görevi Reisicumhur, ve Bakanlar Kuruluna ait
tir. Anayasamızın 88 nci maddesinde Türkiye
Büyük Millet Meclisinin denetim yolları anlatıl
mış, genel olara'k ifade edilmiş ve bu madde
içerisinde «soru» kelimesinden sonra gelen pragrafta genel görüşmeden bahsetmiştir.
BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bunun müza
keresini, münakaşasını yapmıyoruz ki; Anaya
saya aykırı mı değil mi, diye bir müzakere aç
madık ki siz o esasa giresiniz. Usul hakkında
söz istediniz, usul hakkında beyanda bulunun,

BAŞKAN — Biı- dakikanızı rica edeyim Sa
yın Bağcıoğlu, usul hakkında söz aldınız, esasa
girdiniz.. Bir dakikanızı rica edeyim, parti grup
ları adına birer kişi konuşur: Anayasanın 89 neu
maddesine göre. Sayın Burhan Apaydm'm kendi
fikirleri partisinin fikirleridir, söyler. Yüksek
Meclisin onayına sunduğumuz zaman ya kabul
eder, veya etmez. Neyin usulü hakkında neyi
konulacaksınız?..
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Arz
edeyim Sayın Başkan: Burhan Apaydın, mese
lenin esasına girmeden önce sözlerinin başında,
Anayasanın 86 ncı maddesine göre ve yine Ana
yasanın 5 nei ve 6 ncı maddelerine göre bir genel
görüşme açılmasına imkân bulunmadığını iddia
etmiş bulunuyor.
BAŞKAN — Görüşüdür.
sını acınıyoruz ki.

Bunun münakaşa

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanını; eğer Başkanlık Divanı bu görüş
dışında, bundan önce de yaptığımız gibi, bir ge
nel görüşme açılmasının Anayasa hukukuna
uygun olduğu kanısında ise o takdirde Başkan
lık Divanından zatıâliniz Burhan Apaydın'in, bu
usulî itirazının yerinde olmadığını, genel görüşme
açılmasının Anayasaya uygun olduğunu ifade
eder. (gürültüler) Aksi halde bu meselenin hal
li icabeder. (gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika, esasen Başkanlık
Divanı Anayasaya aykırı bir husus olduğu dü
şüncesinde olsaydı, gündeme alıp, buraya ge
tirmezdi.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bur
han Apaydın bu usulî mesele hakkında yine bir
fikir ortaya atmıştı.
BAŞKAN —• Buyurun efendim, neticeyi oy
larınızla halledeceksiniz. Burhan Apaydın ken
di Grupu adına konuştu. Fikir grupundur. Ne
ticeyi oylarınız halledecektir, iştirak edersiniz
veya etmezsiniz.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem Başkanım, ben bu önergenin, aslında parti
gruplarının birer kişi bakımından görüşmesi lâzımgeldiğini biliyorum. Gayet tabiîdir ki, bu
mevzuda söz almadım, usul meselesi hakkında
söz aldım.. Daha kanaatimi de ifade etmedim
ki.
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurunuz.
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lütfen.
,

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem Başkanım, meselenin esası için tek kelime
söylemedim. Yalnızca bu usulî mevzu hakkında
kanaatimi ifade ettim, zaten. Meclisin denetim
yollarından biri olan genel görüşme muhakkak
ki, istenebilir ve açılabilir. Bu, Anayasa huku
kuna. uygundur. Buı4han Apaydın'm bu husus
taki itirazı yerinde değildir. Hürmetlerimle.'
BAŞKAN — Başkanlık da, Burhan Apay
dm'm böyle konuşmasına rağmen, Adalet Par
tisi Grupu adına konuşacak olan Turhan Bilgin
arkadaşımızı davet ettiğine göre, bir mesele yok.
Usul bakımından yapılmış hiçbir hatâ da yok.
Buyurun Sayın Bilgin.

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem
arkadaşlar; Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hü
kümetin bu konuda takibettiği ve takibcdeeeği
politika hususlarında Millet Meclisinde bir genel
görüşme açılmasını teklif eden Konya Milletve
kili Sayın irfan. Baran arkadaşımızın önergesi
hakkında A. P. Millet Meclisi Grupunun görüş
lerini arz için. yüksek huzurunuza çıkmış bulunu
yoruz.
Hükümet, programında da ifade ettiği gibi,
millî bir politikayı samimiyetle
benimsediğini
beyan ettiğine göre bunun şartlarını ve unsur
larını gerçekleştirmesi iktiza eder. Dış politika
mızın gerçek: mânada millî bir hüviyet taşıya
bilmesi için.her halde mühim dış politika konu
larının zuhuru, halinde Hükümet, muhalefetle is
tişare ederek, onun fikirlerini istihsal edip böy
lece muhkem hale gelmesi iktiza eder. Ve bu ha-
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reket iktidar için bir zail"' değil, bilâkis bir kuv
vet kaynağı olur. İşte bunun için biz parti ola
rak genel görüşmeye taraftarız. Genel müzake
relerle bu tahakkuk etliği takdirde diplomatik
münasebetlerde Devlet ve Hükümet prestiji sağ
lamlatacak ve millî menfaatlerin müdafaası ve
müsbet neticelerin alınması da kolaylaşmış ola
caktır. Bmüm için genel görüşmelere taraftar
bulunuyoruz. Kıbrıs dâvasının çözümünde ve takibedilecek ])olitikada bütün partilerin muayyen
noktalarda görüş birliğini temin maksadıyle ge
nel görüşmelere taraftar bulunuyoruz. Hüküme
tin partilerin bu mevzudaki görüşlerinin ışığı
altında çok sağlam bir politika takibini sağlamak
düşüncesiyle de genel görüşmelere taraftar bu
lunuyoruz. Bu görüşmede şu hususların vuzuha
'kavuşmasını istiyoruz. Makarios, Londra, ve Zurih anlaşması neticesinee Kıbrıs'ın istiklâline
kavuşmasından hemen sonra bu andlaşmaları
bozmaya ve Anayasayı tatbik etmemeye başla
mıştır. Bu cümleden olarak meselâ Anayasa
Mahkemesi Başkanı Alman Profesörü vazifesini
terk ederek memleketine dönmek zorunda bıra
kılmıştır.
Diğer1 taraftan müstakil belediyelerin teşkili
Anayasanın sarih hükümlerine rağmen tahakkuk
ettirilmemiştir. Makarios ayrıca her fırsatta Ana
yasayı tatbik etmiyeceğiıii resmen beyan etmiş
tir. Bu bariz hareket ve faaliyetler karşısında
Hükümet ne gibi tedbirler almış, diplomatik ve
ya diğer ne gibi davranışlarda bulunmuştu]'. Yu
nanistan 1960 tarihinden itibaren Kıbrıs'a feri
bot servisleri ihdas ettiği ve bu servislerden fay
dalanarak Kıbrıs'taki tedhişçileri beslediği ve
kuvvetlendirdiği malûm bulunduğu halde, Türk
Hükümeti neden hiç olmazsa Güney limanları
mızla Kıbrıs arasında muntazam seferle)' ihdası
na lüzum ve zaruret görmemiştir. Kıbrıs'a gön
derilecek NATO sulhu koruma kuvvetinin idari
ve icrai salâhiyetlerinin hudut ve şümulü ile
yüksek idare merciinin tarzı terekkübü ve mer
cie dâhil temsilcilerin veto haklarının bulunup,
bulunmadığı hususlarında Hükümetin bilgi ver
mesi icabet m ez mi? tngiliz, Amerikan plânının
fiilen tatbik edilememesi ve tedhiş, ve katliamın
devamı halinde müstakillen müdahale hakkımızın
kullanılması hususunda Hükümet ne düşünmek
tedir. Birleşmiş
Milletler ve Genel Sekreter
Uthant Kıbrıs alaylarını mahallinde tetkik ve
tahkik etmek üzere birer temsilci ve müşahit
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göndermişlerdir. Bu müşahitlerin tetkik ve tah
kikatı hususunda Hükümet ne gibi bilgiler elde
edebilmiştir. NATO sulhu koruma kuvvet irtiıi
yekûnunun Türk ve Yunan birlikleri dâhil ol
mak üzere on bin civarında olacağı bildirilmek
ledir. Bu miktarın maksada yeter sayıda olup,
olmadığı, hususunda Hükümet ne düşünmekte
dir? Bu miktar t esi) i t edilirken Hüküiıietin gö
rüşü alınmış mıdır? Zuhuru muhtemel hâdiseler
ile Kum idarecilerinin, ROKA cüarııı, Komü
nist A'kel Partisi ile Doktor Dervis'in Demokrat
Birlik Partisinin teşkil ettikleri silâhlı kuvvetle
rin ve kendilerinin tedhiş ve imha kuvvetleri
karşısında 10 000 kişilik NATO kuvveti aranan
sükûn ve emniyeti sağiıyabilecek midir?
Londra konferansında Türk Heyeti ve Kıb
rıslı Türk Cemaat Heyeti 26 Aralık 1963 tari
hinde Garanti Andlaşması gereğince üçlü müda
hale kararından (ince Tngiliz Generalin"n baş
kanlığındaki üçlü idarenin askerî emniyet ida
resinin adada sükûn ve emniyeti Türk Cemaati
nin mal ve can emniyetini tesise muvaffak ola
maması vakıası karşısında adadaki Türk Birli
ğinin takviyesi hususundaki haklı ve hukukî ta
lebinden bir müddet için dahi olsa vazgeçmele
rinin sebepleri? Rusya Kıbrıs mevzuunu ve İn
giliz - Amerikan plânını, Birleşmiş Milletlere
intikal ettirmiştir. Bu vaziyet karşısında Birleş
miş Milletlerdeki inkişaflar neler olabilir ve Türk
Hükümetinin bu husustaki hazırlıkları nelerdir?
Kıbrıs'ta cereyan eden son elîm olaylar ve tari
hî gerçekler muvacehesinde Türk ve Rum cema
atlerinin bir arada iç içe yaşıyamıyacaklarına
dost, düşman hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır.
Bu itibarla Kıbrıs dâvasının uzun vadeli ve ra
dikal surette hallinin ve nihai çıkar yolun Hü
kümetçe Federal idare sistemi olduğu beyan edil
mektedir. Rum idarecilerin hakimiyeti altında
ve ezeli megalo idca ve TCnosis gayeleri ve tat
bikatları hakikatleri karşısında Türk Cemaatine
federal bir idare altında hakkı hayat tanınıp,
tanınmıyacağı hususunda Hükümet ne düşünmek
tedir?
Türk Hükümetinin 25 Aralık 1968 tarihinde
aldığı tek taraflı müdahale kararından sonra
Rusya'ya verdiği diğer notalar açıklanmasına
rağmen meskût geçilmiştir, bunun sebebi nedir?
Muhterem arkadaşlarını, İrfan Baran arka
daşımızın önergesine katılıp, katılmama hakkın-
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daki açık beyanımızı yapmadan önce Hükümet
ten bir sual sormak istiyoruz. Kıbrıs konusunda
bugün veya bugünlerde genel görüşme açılma
sında ve meselelerin her cephesi ile ortaya atıl
masında, konmasında millî menfaatlerimize ay
kırı bir cihet ver mıdır? Ve şayet gizli bir otu
rumda bunların görüşülmesi imkân dâhilinde
değil midir? Hükümetin bu şekildeki vereceği be
yandan sonra katı karanınızı belirteceğiz. Şimdi
lik kaydı ihtirazi ile açılması noktai nazarında
olduğumuzu hürmetlerimizle arz ederiz.
BAŞKAN — Sayın Apaydın; bir usul mese
lesi ve Bağcıoğlu'na cevap vermeniz hakkında
bir talepname göndermişsiniz. Ama ben burada
bu hususu söylemiş bulundum. Müsaade ederse
niz ben usul dairesinde hareket edeyim.
Gruplar adına başka söz istiyeıı arkadaşları
mız?... C. H. P. Grupn adına Coşkun Kırca.
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIR
CA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarına; noel
gecesinden beri Kıbrıs meselesinin arz ettiği ye
ni safha açılır açılmaz Hükümet bugüne kadar
iktidarla muhalefet arasında raslanmamış ölçü
de bir iş birliği arzusunu göstermiş, ve bir yan
dan teknik seviyede diyebileceğimiz bilgi ver
mek, temaslar, Hariciye Kâtibiumumiyesi ile si
yasi parti gruplarının temsilcileri arasında cere
yan ederken; öteyandan yine Hükümet zaman
zaman parti liderlerini bu mevzuda toplantılara
davet etmiştir. Ve bütün bu toplantıların Hü
kümetin programında açıkladığı veçhile, millî
bir politikanın bu konuda teabiti gayesini isdihdaf ettiği açıktır.
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Mulhterem. arkadaşlarını; demokratik mem
leketlerde dış politika 'konularında siyasi par
tiler arasında müşterek .hareket yloluna ıgidilmesi icaıbettiıği vakit 'bunu dış politikanın hususiyetlerünin gerektirdiği yollardan yapmak usul
dendir. Dış politikada her şey, ihele hâdiseler
çok seri 'bir şekilde inkişaf ettiği zaman, büyük
heyetler önünde, efkârı umumiye önünde, açık
lanmaz, konuşulmaz. Hattâ bu gibi meselelerin
ıgizli 'celselerde, teşriî .(heyetler önünde konuşul
ması dahi bu gizli celselere iştirak edeceklerin
sayısının
çokluğu
düşünülürse;
Türkiye'yi
»çjök seri hareket etmesi icabeden (hallerde tak
tiklerini evvelden açıklamak, evvelden ıgöstermek ıgi'bi zararlı hir duruma sokahilir.
Mulhterem arkadaşlarım, ISiayın A.P. Grup
Gözcüsü nün yorduğu suallerden 'birincisi Ma
ka rios'un Anayasayı tatbik etmemesi karşısın
da Hükümetçe ne yapıldığı konusunda bulgüne
kadar Meclis -zabıtlarında, Hükümetin muhte
lif izahatının m e vcu dolduğunu görüyoruz. Di
ğer konularda ise; âzami ülçüde, belki hattâ
müteamil 'âzami ölçüler aşılamak siy.asi partile
rin temsilcilerine ıgereken malûmat resmî ma
kamlar tarafından verilmiştir.
Halen Kıbrıs meselesinin
halletlmek duru
munda olduğumuz, 'birinci veçhesi yani Kı'brıs
Türklerinin can ve mal emniyetinin korunması
veçhesi üzerinde ilgili devletler arasında son
derecede nazik müzakereler cereyan etmektedir.
Bu müzakerelerin şu -veya bu şekilde slonuçlan
ın ası neticesinde Hükümetimizin alması (gereke
bilecek seri kararlar da olabilir. Bulgun bu du
rumda muhterem siyasi partilerin, kendilerine
Hükümetçe verilen maluımatla- iktifa ederek bu
rada velevki gizli celse olsun, birtakım diplo
matik taktiklerin hâdiselerin son derece seri
bir hal alması sırasında açıklanmasının bir ba
siret olmıyacaığını takdir edeceklerinden eminiz.
Bu itibarla biz Hükümete Kıbrıs'ta takib ettiği,
anut olduğu kadar soğukkanlı ve basiretli poli
tikasında itimat duygusu içerisinde olarak şu
günkü şartlar içinde C.II.P. Grupu olarak bu
genel görüşmenin -açılmasının aleyhindeyiz efen
dim. (Ortadan, alkışlar)

Mulhterem arkadaşlarım, millî 'bir politika,
demokratik 'bir memlekette bu politikaya işti
raki beklenen siyasi partilerin ikna edilmesi ile
ve 'bu siyasi partilerin -serbest arzu ve iradele
riyle olur. Hiç şüphe yoktur 'ki, hütün siyasi
partilerimiz Kıbrıs'ta Türk Devletinin takibettiği 'gayeler hususunda. (her hangi 'bir ayrılık
»göstermemektedirler. Dış plolitikaimızın şu vtv
ya bu safhasında 'takibi gereken taktikler ko
nusunda siyasi partilerin 'birbirlerinden ayrıl
dıkları olur. İşte, ımiiıllî politikadan -bahsedildi
ği zaman, anlaşılan ışey, 'böylesine -önemli bir
konuda takübedilen taktiklerin iana. 'hatlarında
dahi 'bir mutabakata
varmaktır*. 'Tekrar ara
edeyim ki, böyle bir mutabakat, nihayet muta
BAŞKAN — Parti grupları adma başka
bakata varmı ayı beki iyeni erin serbest arzu ve
konuşacak arkadaşınınz yok... Balkanlar Kurulu
iradeleriyle olur.
| adına Başbakan Yardımcısı Sayın Kemıal 'Satır.
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'DEVLET BAKANI VE (BiAŞBAİHAN YAİRDIMOISI KEMAL SATIR (Elâzığ) — Mulhterem arkadaşlarım; Konya Milletvekili Sayın
trfan Baran'ııı Kıbrıs mevzuu ile ilıgili bir ge
nel görülme açılması hakkındaki takririni hep
'beraber dinledik ve 'bu mevzuda değerli grup
ıslöacüleri arkadaşlarım da noktai nazarlarını
ifade ettiler.

meselesi, Hükümetin Kılbrıs 'olaylarından itiba
ren başlıca üzerinde durduğu temel mesele ola
rak mevcuttur. Binaenaleyh, bir zikzak bahis
konusu değildir ve Kıbrıs'taki evvelâ can ve
inal emniyeti, huzurun tesisi temel politikamız
dır. Ve bunu Londra Konferansından evvel de
tez olarak savunduk, ısrar üzerine konferans
emniyet teessüs ettmeden açıldı.

Sayın tufan Barıan'ın Kıbrıs mevzuu üzerin
deki bir »genel görüşme talebi Türk efkârı umumiyesinin Kıbrıs meselesi ile ne kadar yakından
iligili 'olduğunun Yüksek Mecliste de tezekkürü
vesilesi ile büyük bir delili (sayılır. Şüphe yok
ki, memleketimizde mesul olan .ve olmıyan bü
tün vatandaşlar Kıbrıisı bir millî dava 'olarak
düşünüp, 10nun hali ve 'âtisi ile yakından ilgili
dirler. ©izim için Kıbris dâvası bu kadar umu
milik ve o kadar millîlik 'vasfını biihafckin taşı
maktadır. \Saym Baran arkadaşım sanki Kıbrıs
meseleleri niibai noktaya vardılar gibi bir be
yanla burada bu meselenin enine boyuna konu
şularak, 'Hükümetin takibettiği politikanın ibir
muhasebesini yapımak arzusunda 'bulundular ve
genel görüşmeyi talep buyurdular. Kendileri de
takdir buyururlar ki, henüz Kıbrıs konuşmaları
kritik safhasındadır ve (müzakerelerin ortasın
da bulunmıaıktayız. IBu bakımdan müzakerelerin
bir genel ıgîörüşme ile umumi efkârın önünde
açıklanması Kıbrıs müzakerelerinin önümüzde
ki günlerindeki ısaıflhalarında bize
kolaylık
getirmez, aksine 'birtakım •müşkülâtla karşı kar
şıya kalmamız ve Türk Hükümetinin Kıbrıs
davasındaki noktai nazarının müzakerelerden
evvel karşı müzakereciler tarafından bilinmesi
gibi mahzurları bünyesinde taşır. IBu bakımdan ı
Kıbrıs meselesinin bir ıgenel »görüşme ile bugün
yahut bu hafta ilcinde yapılmasının (Hükümet
olarak millî menfaatlerimize uymadığı kanaati
ni Yüksek 'Meclisinize arz etmek isterim. Bu
vesile ile Sayın (Baran 'arkadaşımın bâzı söızlerine de bir iki kelime ile cevap vermeyi uyigun
bulmaktayım.

Arkadaşım yine beyanlarında
İngiliz ve
Amer'ikan tekliflerinin bizi nereye /götüreceği
endişesini ifade huyundular. İnlgiliz ve Ameri
kan tekliflerine IMakarios'un verdiği cevap ve
onun endişesi, bizim müspet yolda olduğumu
zun apaçık delilidir. Değerli arkadaŞıım bu ba
kımdan lütfen müsterih olsunlar. (Bravo ses
leri, alkışlar)
Hükümet olarak biz yalnız Kılbrıs mesele
sinde değil, icraatımızın her safihasında YüksekMeclisin murakabesini başlıca Hükümetin iyi
yolda olmasının teminatı sayıyoruz. Onun için,
ne zaman olursa 'olsun biz (Büyük Meclisin (mu
rakabesini bilhassa temenni ederiz, arzu ederiz
ve sık sık bizi 'her bakımdan murakabe etmesini
de millî menfaatlerimizin icabı sayarız.
Daha evvel de bir nebze arz etmiştim ki, bu
gün bu haliyle Kıbrıs meselelerinin her nokta
sında apaçık umumi efkâr önünde' bir müzakere
yapmak, menfaatlerimiz bakımından bizi za
rarlı hale sokafbilir. Hükümet Kıbrıs işinde ha
kikaten bütün .millet tgibi titizdir.
Kn mâ'um meselelerde bile dikkatli olmak
-.orundayız. Meselâ, bu ingiltere ve Amerika
teklifi dediğimiz ve bizim de katıldığımız muht*radp, NATO.memleketlerinden ve fakat İngil
tere - Amerika - Türkiye ve Yunanistan millet
lerine mensubolmıyan bir mutavassıtın Kıbrıs'
ta, Kıbrıs'ın hali ve âtisi için lüzumlu
tahki
katı yapması da kabul edilmiştir.

Zaman zaman bize sormuşlardır; siz muta
vassıt olarak kimi istiyorsunuz? Verdiğimiz ce
vap gayet basit ve sadedir. Biz mutavassıt ola
rak
'Cn iyi hüsnüniyetle her hangi bir Avrupa
Baran arkadaşım, konuşmaları
sırasında
lı Devlet adamını teleffuz ettiğimiz
takdirde
«Hükülmet her »çıkışında zikzak yapmış, birta
bizim karşımızdaki grup bunun ismini duyar
kım 'gerileyişleri de başarı ıgibi ıgiöistermişitir»
duymaz; tu zat Türklere hizmet edecektir diye
dediler. Yüksek Meclisin de malûmlarıdır ki,
Hükümet Kıbrıs dâvasında başından itiibaren I tamamen eksi tezi savunur. Onun için bu gibi
temel politikasından zerrece inhiraf etmemiş- I meselelerde işin mahrem taraflarının olması
tir. Kıbrıs'ta her şeyden evvel emniyetin tesisi | tabiîdir.
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Hükümet olarak sayın Y. T. P.
sözcüsüne
iştirak ediyoruz ve muhterem A. P. li sözcü ar
kadaşımın da suallerine vuzuhla cevap vermek'
istiyorum.
Buyurdular ki, Hükümet bir genel görüşme
nin millî menfaatlerimize
zarar getirip getirmiycceği hususunda cevap verirler mi? Arz edi
yorum, bugün için bu meseleyi açıkça konuşma
nın millî menfaatlere zarar getireceği kanaatin
deyiz. Keza Sayın Bilgin arkadaşımız yine
lütfettiler, bir sual bordular. «Hükümet, bu
meselede bir gizli oturuma taraftar mıdır?»
dediler.
Muhterem arkadaşıma bunu da vuzuhla söy=
üyeyim. Cumhuriyet Hükümeti eğer bir mese
le konuşulacaksa, bunun millet önünde apaçık
konuşulmasının memleketin umumi menfaatle
rine çok daha uygun olduğu kanaatini taşımak
tadır. Sayın parti lidrelerine ve partilerin tem
silcilerine ve diğer konuşan arkadaşlarımızın da
ifade ettikleri gibi; Hükümet olarak her an ma
lûmat vermekteyiz. Zihinlerinde tereddüt vuku
bulduğu takdirde ve anda gece gündüz demeden
Kıbrns meselesi mevzuunda
Hükümetten 'eğer
öğrenecekleri bir şey varsa bunu da her an
kendilerine vermeye amadeyiz. Çünkü biz Kıbrıs
•davasındaki muvaffakiyetimizi, olacaksa daha
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iyi muvaffakiyetimizi, memleket olarak, parlâ
mento olarak Kıbrıs meselesinde yekvücut olma
mızda görmekteyiz. (Bravo sesleri)
Bütün siyasi partiler ıbu meselede elbir
liğiyle hep beraber olurlar, şüpheli yerlerini
Hükümete sormak suretiyle öğrenerek, vuzuha
kavuşarak bu politikayı destekliyeçek olurlar
sa, - ki, bugüne kadarki, merhalemiz bu saye
de olmuştu i'. - bundan sonra katedeceğimiz mer
halede de Büyük Meclisin sayın partilerinin
ve üyelerinin desteği, Cumhuriyet Hükümetini
daha da muvaffakiyete
götürecektir.
Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim efen
dim. (Alkışlar).
BAŞKN —Konu üzerinde soru sahibi, par
ti temsilcileri ve Bakanlar Kurulu adına, Baş
bakan adına Başbakan Yardımcısı görüşleri
ni bildirdiler. Şimdi Konya Milletvekili Sayın
İrfan Baran'in, Kııbrrs olayları ve meseleleri
ile Hükümetin bu konuda takibettiği ve edece
ği politika hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair olan bu teklifinin gündeme alı
nıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum.
Sayın İrfan Baran'm, teklifinin gündeme
alınmasını oylarınıza sunuyorum, .Kabul eden
ler... Etmiyenler... önergenin gündeme alınma
sı kabul edilmemiştir.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
BAŞKAN — Açık oylama vardır.
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretti cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanıkları
tezkereleri
(M. Meclisi
1/636; C. Senatosu 1/372) (M. Meclisi S. Sayısı :
573; ü. Senatosu S. Sayısı : 383)
BAŞKAN —• Açık oylarınıza konulmuştur.
Yuvarlaklar sıralar arasında dolaştırılacaktır.
2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna
dair
C. Senatosu ve Karma Bütçe
Komisyon
Başkanlıkları
tezkereleri
(M. Meclisi
1/622;
C. Senatosu 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 574;
C. Senatosu S. Seyisi ; 384)

BAŞKAN —• Açık oylarınıza sunulmuştur.
2 numaralı kupalar sıralar arasında gezdirilecektir.
3. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında* kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/630; C. Senatosu
1/374)
(M. Meclisi S. Sayısı : 575; C. Senatosu S. Sa
yısı : 385)
BŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur.
3 Numaralı yuvarlaklar sıralar arasında dolaş
tırılacaktır.
i. — Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli
ceivede değişiklik yapılması
hakkında
kanun
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tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe
Komisyon
Başkanlıkları,
tezkereleri
(M. Meclisi (1/639;
C. Senatosu 1/378) (Gündeme) (M. Meclisi
S. Sayısı : 576; C. Senatosu S. Sayısı : 395)
BAŞKAN — Yuvarlaklar sıralar arasında
dolaştırılacaktır. Her dürt tasarı açık oylarını
za sunulmuştur. Dört yuvarlak sıralar arasın
da dolaştırılacaktır.
5. ___ 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî
Savunma, Maiye ve Plân komisyonları
raporla
rı (1/505)
(S. Sayısı : 537)
BAŞKAN — Bu tasarının son meriyet mad
delerine gelmiş bulunuyoruz. Dördüncü madde
yi okutuyorum.
MADDE 4. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

BAŞKAN — Madde hakkında
var mı? Buyurun Sayın Bert an.

söz istiyen

MAHMUT HIZA BERT AN (İstanbul) —
Muhterem arkadaşlarım, 21 Mayıs silâhlı ayak
lanmasında, vazife başında şehidolan veya yara
lananlara maaş bağlanmasına dair olan kanun
tasarısının son iki maddesini Sayın Reis oyları
nıza arz ediyor. Şu hususu belirtmek isterim
'ki, bu kanun tasarısı dün akşam burada 28 mil
letvekili önünde bir aile toplantısı halinde konu
şulmuştur. Ve bu kanun görüşülürken verilen
değiştirge önergesiyle kanun başka bir istika
mete sevk edilmiştir. Haddizatında 22 Şubat'ta
nöbet esnasında vurularak öldürülen ve Meclisi
mizce kendisine şehit muamelesi yapılmak iste
nilen Yüzbaşıya da maaş bağlanması her bakım
dan -insani ve Yüce Meclisin tasvibedeceği bir
husustur.
Ancak şu hususu belirtmek isterim ki, kanun
acele olarak burada dün akşam sıkıştırüdığı için
22 Şubat olayları da kamına, silâhlı ayaklanma
olarak geçmiştir. Dikkat buyurun kanuna
22. Şubat olayları da silâhlı ayaklanma olarak
geçmiştir. Ben öyle zannediyorum ki, aklımda
kalığına göre, 22 Şubat olayları silâhlı ayaklan
ma olarak kabul edilmemiştir ve 22 Şubat olay
larına karışanların affına dair kanunda da bu
işten dikkatle kaçınılmıştır. Binaenaleyh, ace
leye gelen kanunlar daha evvel çıkarılan bir 'ka-
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nuna taban tabana zıt hükümleri taşımak du
rumuna düşmüştür.
Aynı zamanda kanunun yürürlük maddesin
de söz almanın sebeplerinden biri de; 21 Mayıs
şehitlerine 1 Haziran 1963 ten itibaren maaş bağ
lanmıştır. Halbuki 22 Şubat'ta öldürülen yüz
başı ise 1,5 sene evvel vurulmuştur. Ve ana ka
nun olan T. C. 'Emekli Sandığı Kanununa göre
bir şahıs şehidolduğunu takrbeden ay başından
itibaren maaş alır. Binaenaleyh, yürürlük mad
desi de daha evvelki, bir iki maddesinde kanu
nun esastan böyle zedeleyici tarafları vardır.
Ben bunu Yüksek Meclisin huzurunda zabıtlara
tescil ettirmek için çıktım. Hepinizi hürmetle
selâmlarım.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen yok.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacaksa
nız buyurun.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, benden önce konuşan arkadaşın dünkü
Büyük Millet Meclisi faaliyetinin 28 - 30 kişilik
bir aile toplantısı halinde geçtiğine dair mütalâ
asına, yüksek müsaadelerinizle iştirak etmiyo
rum. Burada saat 14 ten J9 a kadar Meclisin
müstemirren çalışması üzerinde karar alıyoruz,
sonra buradan kalkıp gidiyoruz, bulunmuyo
ruz, ondan sonra faaliyette bulunan arkadaşla
rımızı da, bu faaliyetlerinden dolayı, aile top
lantısı yapıyor diye burada isimlendiriyoruz.
BAŞKAN .— Madde hakkında fikriniz var
sa ona işaret buyurun, polemiğe kaçmıyalım,
Sayın Soy er.
RUHİ SOYKR (Devamla) — Ben dünkü
toplantılar hakkında mâruzaa'tta bulunmak iste
dim. Madde hakkında söyliyeceğim yok.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen yok. Maddeyi kabul edenler
Etmiyenler
Ka'bul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarmza sunuyorum.
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok.
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur.

— 339 —

M. Meclisi

B : 48

Efendim,, müzakeresini yaptığımız ve acık oy
larınıza sunduğumuz bu kanun tasarısı iein lüt
fen oylarınızı yuvarlaklara atınız.
6'. —• Siyasi partiler kurumu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun,
Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/5(10, • 2/378,
2/591) (S. Sayısı : 527)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Şim
di saat 15,30 da sözlü sorulara saat 16.00 da bağ
lıyacağımız malumlarınızdır. Mütabaki yarım
saat içinde Siyasi partiler Kanununun müzake
resine başlıyoruz. Söz sırası Sayın Kesit Ül
ker'in. Buyurun Sym Ülker.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Siyasi partiler Kanunu Yüce Mec
lisin huzurundadır. Partiler Kanununun tümü
üzerinde bilhassa bâzı hatip arkadaşlarımızın
temas ettiği bir noktada fikrimizi açıklamak is
tiyoruz.
Anayasanın iki sene zarfında çıkarılmasını
emrettiği kanunlar arasında bulunan Partiler Ka
nunu bakımından, nasıl olsa, iki senelik süre geç
miştir, diye düşünülmesi, Anayasa prensipleri ve
hukuku bakımından bahis konusu olamaz. Eğer
Yüce Meclisimiz ve hukuk iki senenin aşılmasını
kabul ediyorsa bunun mücbir sebepleri olması ve
Yüce Meclisin hiçbir kanunu şimdiye kadar ge
ciktirmek kastını taşımamasından dolaydır. Yok
sa efkârı umumiye aksine kaani olmuş bulunsa
biz Anayasanın dışına çıkmış duruma geliriz. Bu
bakımdan nasıl olsa geç kalınmıştır tezinin müda
faasına imkân olmadığını belirtmek isterim.
Yine bâzı arkadaşlarımız konuşmalarında dün
yanın hiçbir memleketinde Partiler Kanununun
çıkartılmadığını ifade ettiler. Almanya'nın da bu
kanunu bugüne kadar ancak hazırlandığı, fakat
kanunlaştırılamadığı ifade edildi.
Muhterem arkadaşlar, gerçi ismi Partiler Ka
nunu olan bir kanun başka memleketlerde çıkarıl
mamıştır ama, ismi Partiler Kanunu olan bu ka
nun içinde ve bizim Anayasamızın partilerle il
gili maddelerinde bahis mevzuu edilen konular
muhtelif memleketlerde, muhtelif kanunlar içeri
sinde yürürlüktedir. Meselâ adaylık müessesesi;
Federal Alman Seçim Kanununda açık olarak,
madde olarak mevcuttur ve yürürlüktedir. Aday
lık müessesesine, partilerin adaylarını nasıl tes-
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bit edeceklerine dair hükümler Federal Alman
kanununda mevcuttur.
Böylece ana hatlar üzerinde bu ifadelerde bu
lunulduktan sonra Partiler Kanununun neden
bir ihtiyaç haline geldiğini bir iki kelime ile ifa
de etmek isterim.
Partiler, bu kanunda ifade edildiği gibi, esas
itibariyle dernektirler ve kaynağını Anayasa hu
kukundan, dernek kurma hakkından alırlar. Fa
kat son zamanlardaki, bilhassa son yarım asırlık
siyasi alandaki gelişme siyasi partileri, alelade 'bir
derneğin ötesinde kuruluşla!' olduğunu bütün
dünyaya kabul ettirmiştir, işte onutı içiiidir ki,
Partiler Kanununun getirilmesi bir* ihtiyâç İmlini
alınış ve Anayasa koyucusu Anayasamıza Partiler
'Kaimnuilun ve partilerle ilgili hükümlerin ge
tirileceğini yerinde koymuştur. Bu ihtiyacı en
çok sayan memleketler hiç şüphe yok ki, partile
ri en çok eza çekmiş olan memleketler olmuştur.
Alman Anayasasının 21 nci maddesinde partiler
le ilgili hüküm bulunmaktadır. Bu Tlitlerizmin,
Nazi Partisinin bir eseridir. İtalya'da partilere
karşı olan hassasiyet İtalya'da Faşist Partisinin
yaptıklarından dolayıdır. İşte bu görüşleri geti
ren kanunu geç kalmış olsa da iyi karşılamak ve
bu kanunu hazırlayanların hepsine teşekkür etmek
bir borçtur. Hiç şüphesiz ki, bundan evvel oldu
ğu gibi, bundan sonra da Yüce Meclis kanunun
üzerinde tasarruf edecek ve onu millî bünyemize
en uygun şekle getirecektir.
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan
hatiplerin maddeler üzerinde söyledikleri mevzu
ları tekrar edecek değilim. Yalnız birkaç ana nok
tada görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
Mvvelâ tasarının birinci maddesinde siyasi
partilerin tarifi yapılmaktadır ve bu madde en
şümullü maddelerden biridir. Bu maddede tarif
edilen siyasi parti bâzı imtiyazlara sahiptir, diğer
derneklerden farklı olarak... öyle ise siyasi parti
yi tarif etmediğimiz takdirde birtakım topluluk
lar, birtakım menfaat hizipleri, birtakım gizli
emeller kendilerine siyasi parti süsü vererek bir
takım imtiyazlar elde etmek istiyebilirler. Bu im
tiyazları vermemek bakımından 1 nci maddenin
tarifi üzerinde ciddiyetle durmak gerektir..Bizim
1 nci maddemiz siyasi partiler toplum ve Devlet
düzenini ve kamu faaliyetlerini T. B. M. M. üye
liği ve özel kanunlarına göre mahallî idareler se
çimleri yolu ile belirli görüşleri etkilemek için
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ve sürekli çalışma amacı güden tâbirini kullan
maktadır. Siyasi partinin ilim adamları tarafın
dan ittifak edilen eh mühim unsuru millî irade
nin tecellisini temin etmek unsurudur.
Halbuki o madde de millî iradenin tecellisini
genel seçimler temin eder; halbuki bu madde di:
mahallî seçimler de millî iradenin birer tecellisi
olarak ifade edilmiştir. Almanlar tarafından ha
zırlanan vo Alman Meclisine sunulan tasarıda
açıkça şöyle ifade edilmektedir bu husus : Evve
lâ siyasi partiyi tarif etmekte, altında, «Aşağı
daki topluluklar siyasi parti olamaz» hükmü
konmaktadır. «Gayeleri komünlerde ve komün
birliklerindcki siyasi irade teşekkülüne katılma
ya inhisar eden topluluklar» yani bir mahallî se
çimi ve meselâ İstanbul'da belediye seçimini ka
zandırmak içir. bir parti kurulsa bu partinin si
yasi parti olarak tanınmasına imkân yoktur, Al
manların metnine ve onun gerekçesine göre. Bi
zim metin bu noktada müphemdir. Bu miiphemiyetin ortadan kaldırılması zarureti vardır. Ayrı
ca teferruata girmiyorum. Siyasi partilerin si
yasi parti • muamelesi görebilmesi için bâzı şart
ların da olması lâzımdır. Şu şartla ki, deniyor,
Alman metninde, bu toplulukların üyelerinin
adedi, teşkilâttaki istikrar ve çevre genişliği,
âmme hayatındaki tezahürleri has ve diğer hal
lerle beraber bu gayelerin ciddiyeti hususunda
yeteri kadar teminat arz etmelidirler. Yani diğer
bir maddesinde de hangi partilerin ne şekilde
radyodan istifade edeceği bu maddeye göre ayar
lanmış bulunmaktadır. Muhterem komisyona bu
nu hatırlatıyorum ve rica ediyorum. Bu noktada
ki görüşleri bize lütfen açıklasınlar. Birinci mad
denin tarifi hayati ehemmiyeti haizdir. Türkiye'
de siyasi partilerin kurulması, siyasi partilere
tanınan birtakım hakların kullanılması bakımın
dan.
Muhterem arkadaşlarım kanun tasarısının
2 nci maddesinde teşkilâtlardan bahsedilmekte
dir. Ocak teşkilâtı, bucak teşkilâtı yoktur, ilçe
den başlamaktadır. Muhtelif arkadaşlarım ocak
teşkilâtının kurulmasından bahsettiler. Gerçek
ten Anayasamızın teminatı altında bulunan der
nek kurma hürriyetinin tabiî bir sonucu olarak
dernek olan bir siyasi parti istediği bir teşkilâtı
kurmak hakkını haizdir. Ancak, bunun kayıtlan
ması yine Anayasanın hükmüne göre kamu ya
rarı VQ saire menfaatlerle ilgilidir. Batı memle-
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ketlerinin bir kısmında mahallî teşkilât yoktur.
Ama bir kısmında da mahallî teşkilât vardır.
Bu siyasi partilerin ve o memleketin kendi bün
yesinden doğma bir ihtiyaçtır. Ne olması için, ne
do olmaması için bir kayıt konmamıştır. Şimdi
ocakların köylere kadar teşmili esas itibariyle
tatbikatta da yer yer aksi, yani oeak teşkilâtının
köylerde kurulmuş olduğu görülmekle beraber
esas itibariyle bu kuruluş bizim anladığımız mâ
nada bir kuruluş değildir. Bu köydeki bir siyasi
partiye mensup insanın kahvesi varsa kahve üze
rinde bayrak çeker, bir levha asar arkadaşlar.
Orası zaten kahve olarak kullanılmaktadır. Siya
si partinin lokali olurdu ama kasaba ve şehirdeki
siyasi partilerin ocak ve bucak teşkilâtlarının
ehemmiyeti vardı, bir temas vasıtası oluyordu.
Bunlar S numaralı kanuna göre kaldırılması za
manınla aleyhine yazı yazmış bir arkadaşınız
olarak o zamanki fikirlerimden hiçbir şekilde
vazgeçmiş değilim. Arkadaşlar teşkilâtın içerisin
de partizanlık fikri varsa, ister ocak kurun, ister
ocak kurmayın, ister bucak kurun, ister bucak
kurmayın; eğer partinin başındakiler Hüküme
tin başındakiler partizanlığı destekliyorlarsa,
partizanlığa prim veriliyor ise, partizanlık geçer
bir akçe ise o partizanlık köyde de, mahallede de,
hattâ bir evin içerisinde de devam eder gider.
Bir ocak teşkilâtının ortadan kaldırılmış olması
partizanlığı ortadan kaldırmaz. Bu bir faraziye
den ibarettir ve bugün memlekette partiler ara
sında, köylerde nispî bir huzur görülüyorsa bu
huzuru' ocakların kalktığına değil, milletçe, par
lâmentoca, iktidarda bulunan birinci, ikinci ve
ondan sonra gelen üçüncü hükümetlerin tutu
muyla Anayasa teminatiyle ve hürriyetlerin tam
ve kâmil bir halde bulunmasiyle izah etmek lâ
zımdır.
Yoksa sekiz numaralı Kanunla ocak, bucak
kaldırıldı, bunun içita vatandaş »birbirini seç
miyor. Hayır arkadaşlar, eğer partizanlık kö
rükleniyorsa 'mahallenin, 'bizim memleketimizde
sosyal toplantı yeri kalhvedir. Kahvede vatan
daşlar birbirlerine katılmışlarsa o kahvede ar
kadaşla r ocak olmasa, 'bucak olmasa, ihattâ bu
nu 'gelip tahrik edenler olmasa radyo ile-gaze
te ile, kulaktan kulağa 'gelen .haberlerle parti
zanlık alır yürür ve bunun önüne kimse geçe
mez. Binaenaleyh bı^ün görülen İcardeş ha
vasının, iyiye doğru 'giden <ha<vanm Anayasa-
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nm ve (hepimizin parlâmentonun, hükümetlerin
tutumuyla ilgili ve nizamlı olduğunu ifade et
mek lâzımdır. Şimdi eğer T. B. M. M. hu hu
susta hir karar verecekse şu noktayı ilim ba
kımından nazarı itibara alması lâzımdır. Hiç
bir parti üyesi kendi, partisine ve siyasi işle
rin memleket siyasi gidişine ait fikirlerini 'mut
lak surette ifade edecek 'bir ortam bulması lâ
zımdır.
Bundan şunu kasdediyorum: Bugün ilçe
konlgresi yapılıyor, partili üye malhallihde top
lanıyorlar, 8 numaralı Kanuna göre, 'bu ka
nun da bunu tasvibediyor. Partili üye malhallinde toplanıyor, hiçbir konuşma yapmıyor. Oeliyor, 'bir odaya giriyor, bir mahalle giriyor,
salona giriyor, fakat orada (bulunan başkan
kati oir surette ve hiçbir şekilde konuşamazsın
diyor. Peki ne yapacağım, sen burada ilçeye
gidecek, dele'geleri seçeceksin -ve 'bu tatsız 'tuz
suz toplantılarda politikacılar içlin, ve siyasete
bir fikir söylemek için girmiş insanlar için bıı
tatsız tuzsuz toplantıda oyunu veriyor 've çoğuda gelmiyor hiçbir ilgisi, kendisi ile ilgili
tarafı olmadığı için kimse ıoraya gelmiyor. 3 - 5
kişilik toplantılarda, ilçeye gidecek delegeleri
seçiiyor.
Arkadaşlar, burada bir siyasi partinin, yani
bir derneğin mensubunun konuşma hakkı lorta
dan kaldırılıyor. Delegeler ilçeye ıgidceek, fa
kat orada delegeleri seçenler fikirlerini ifade
etmek hakkından mahrum edilmiş oluyorlar.
Bu hare'ketin tecviz edilemiyeceği kanaatinde
yim. Nitekim Alman tasarısı da açıkça bu
fikri bir yerinde ifade etmiş bulunmaktadır.
Şöyle diyor: «Genel parti teşkilâtı, ma'hallî
birliklere ayrılır. Malhallî taazzuıv o şekilde
düzenlenin elidir ki, münferit üyelerin partinin
irade teşekkülüne münasip »ölçüde iştirakleri
mümkün olsun.»
'tşte 'bunun içindir ki, arkadaşlarım, köyler
de ocakların kurulup kurulmaması üzerinde
bendenizin ısrarı yok. Ama, bucak teş'kilâtınm mutlaka kurulmasında 'zaruret var. Bu
cak teşkilâtında Ibucağa bağlı bütün köyler ve
mahalleler üyeleri toplanır, bizim çocukluğu
muzdan beri gördüğümüz şekilde kongreye ka
tılırlar. Yalnız seçim değil, fikirlerini söyler
ler. Fikirlerini söyledikten sionra seçimlerine;
geçerler. Bu bakımdan zaruridir, İbir. İkinci
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olarak hiihassa büyük şehirlerde, meselâ İstan
bul'da Fatih'te üçyüz bin üye Ibir ilçede top
lanmıştır ve bu üçyüz bin üyenin sevk ve ida
resi 9 kişilik, 11 kişilijk, Î3 kişilik, kaç kişilik
derseniz deyin, ibir idare heyetinin üzerine ve
rilmiştir. Üçyüz bin vatandaşı olan 'bir mıntakada seçmen miktarı da >o kadar <çfoktur. Ona
göre de çalışmak lâzımdır. Bu çalışmayı bir
ilçe baş edemez, baş etmesine de imkân yok
tur. Bunu nazari olarak söylemiyorum, tatbi
katı görmüş ıbir arkadaşınız olarak söylüyo
rum.
Öyle ise bendenizin teklifi şu oluyor:
Hiçolmazsa üyelerin siyasi fikirlerini ifade
etmeleri, Anayasadaki haklarını kullanmak ba
kımından İbir, siyasi teşkilâtın sav'k ve idaresi
ni kolaylaştırmak 'bakımından iki, bucak teş
kilâtının kurulmasına 'zaruret vardır. Rende
niz bunu teklif ediyorum. Nihayet arkadaşları
mın temas ettiği noktalara temas etmiy'oram,
kongreler meselesi ki, siyasi 'hayatımızda fbu
kongrelerin yapılıp, yapılmaması gayet haya
tî Ihâdiselere sebebiyet vermiştir. Bu tasarı ge
nel konıgrelerin iki 'veya üç senede bir yapıl
masını derpiş etmektedir.
Arkadaşlar, nispî temsil sistemi, içerisinde
bulunuyoruz. Nispî temsil sistemi içerisinde
üç sene, normal Anayasa müddeti ise dört se
nedir. 'Bir seçim devresi dört senedir. Ama
bu nispî temsil sistemi memleketimizde yürür
lükte (bulundukça (her zaman erken seçim ya
pılması bir ihtimal dahilindedir. Her zaman
2,5 senede, 3 senede, 3,f> senede.. Şimdi iki
veya üç sene dediğimiz Halk Partisinin Kurul
tayı yani büyük konlgresi diğer bütün kardeş
partilerin büyük kongreleri üç senede bir, iki
veya, üç senede ıbir; demek ki 'iktidara, geçer
ken bir partinin başında Ibulunan idare heyeti
yeni seçime girinceye kadar, üç senede bir er
ken seçim yapılsa üç sene o partinin 'başında
vazifeli 'olarak kalacaktır. Arkadaşlar 'bu de
mokrasinin teminatı bakımından doğru 'bir ha
reket değildir. Alman Kanunu ki; arkadaşla
rım bu Ihakikaten metih edilecek bir metindir.
Almanların hazırladıkları tasarı, 'birçok profe
sörün de fikri alınarak, iki seneyi geçemez, di
yor. 2 - 3 sene değil. Binaen a leylh, iki seneyi
asla geçmemelidir. 'Bizim millî şartlarımızı da
I nazarı itibara alırsak 'bir büyük kongrenin iki
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seneyi hiçbir 'veçhile geçmemesi lâzımdır.
Şimdi bu Anayasa Ihuku'ku 'bakımımdan,
partilerin 'hayatiyeti bakımından da Ibu sürele
rin kısa olmasının zarureti aşikârdır. Reylere
hürmetkarız, bütün kongreler reyle :olur, an
cak düşünün, bir parti kongresinde partiyi iyi
sevk 've idare etmiyen bir ekip haşa ıgeıçti. 'Bıı
ekip Anayasanın ve Partiler Kanununun hü
kümleri -gereğince üç sene orada 'Oturacaktır.
Halbuki, müddet kısa olmuş olsa, bu ekibin
tutuma karşı o siyasi toplulukta bir reaksiyon be
lirecek, kongreye gidilecek ve kongrede iş çok
muhtemeldir ki, doğru yolunu bulacaktır. Ya
ni partilerin hatalarının tashihi bakımından da,
sevk ve idaresindeki hataların tashihi bakımın
dan da müddetin kısa olması lâzımdır. Nitekim,
biz o iki devreyi de yaşadık. Tek parti devrinde
kongreler 4 er sene atardı. Ama, tek parti
devrinden muhalefete geçtiği, meselâ Cumhuri
yet Halk Partisi gibi bir yılda veya iki yılda
bir kongre yapmıştır. Bütün kongreler birer yıl
da yapılmıştır. Teşkilât kongre havasıyle çalı
şır.» Kongre geliyor, hesap vereyim, hesapları
mı toplayım, kendimi seçmenlerime beğendire
yim,. bir iş yapmış duruma geleyim» diyor. Biz
teşkilâtın içinden geliyoruz. Bunun aksini söyliyen arkadaşlar varsa, şimdiden peşin olarak söy1 iyeyim, fikirlerine iştirak etmeme imkân yok
tur. Hakikaten kongrelerin yapılması partilerin
hayatına şevk ve heyecan verir. O bakımdan bu
nun iki seneye indirilmesi, âzami iki sene hük
münün konulması eğer uygım bulunursa, üç ay
veya beş ayda fevkalâde haller dolayısiyle uza
tılabilir filân gibi mevcudolan hükümlerin ko
nulması, fakat asla bu müddetin uzatılmaması
ve diğer kongrelerin bu kanunda genel kongre
lere benzer şekilde düzenlenmesi tavsiye ediliyoıv Hayır arkadaşlar, açık açık birçok yerler
de halkın ağzında «yıllık kongre» derler, hesap
verilir, hesap alınır. Diğer kongrelerin her yıl
yapılmasının bu kanunda tasrih edilmesi lâzımgelir.
Muhterem arkadaşlarım, bir de ön seçim hak
kında bir iki kelime söylemek istiyorum. ön se
çim de çok muhterem arkadaşlarım...
BAŞKAN — Sayın Ülker, saat 16 ya gelmek
tedir, alman karar gereğince saat 16 da sözlü so
rulara geçeceğimizi hatırlatıyorum, ona göre
ifadelerinizi lütfen bağlayınız.

O: 1

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
Muhterem arkadaşlar, bu ön seçim hakikatta
esası itibariyle demokrasimizin bir emniyet geti
recek sistemidir. Yalnız bu sistemin prensip ola
rak iyi olması başkadır o s istemin-tatbik edilir
ken, kenarında, bucağında bırakılan eksiklikler
den alt - üst olması meselesi vardır.
Burada şu nokta var : Bir kütük yapılacak,
kütüğü ilçe idare kurulu bildirecek. İlçe idare ku
rulunun bildireceği şey; bu bir.
İkincisi : Tıpkı seçimde olduğu gibi, her ma
halde bir sandık olacak; sandığın başındaki mü
şahidi ilçe idare kurulu bildirilecek, iki.
Üçüncüsü: Her sandığın başında sandık kuru
lunda bir parti temsilcisi olacak. Bu sandık kuru
lu temsilcisini de hiç şüphesiz ilçe idare kurulu
bildirecek .
Dört : Burada her sandığın başında muhtar
lıklardan alman üyeler vardır. Bunlar da ister
istemez her ne kadar köylerle şehir ve kasaba
larda siyasi partiler katılmamıştır diye IbiM'adan bir kanun geçirdikse de aslında tabiî o se
çimlerin bir siyasi partisi olduğundan dolayı on
ların da bir siyasi alâkası vardır;
Keşinci nokta ; sandık başkanı seçilecek. San
dık başkanları nasıl seçilecek! İlçe seçim kurulu
ikişer kişiden her sandık için isim tesbit edecek.
Kim tesbit edecek. Yine bunu ya bu parti ya
öbürü söyliyecek. Beşinci nokta da bu.
Altıncı bir nokta; okuma - yazma bilmiyen
partili vatandaş, partililer oy atamadığına göre,
sandık başına
gelecek, okuma- - yazmayı
bilmediği ifade edildiği zaman, kendi partisi
nin temsilcisi veya başkan pilânla birlikte
hücreye girecekler ve hücrede okuma - yazma
bilmiyen bu şahsa okuma - yazma bilen parti
nin temsilcisi tarafından bir liste okunacak, o
partili vatandaş da o listeden isimleri seçecek
yazacak.
Arkadaşlar, bunlar güzel olan sistemin teh
likeli noktalarıdır. Bendenizin aklına gelen, bir
defa partilerin üye kaydı için bir zaman sınırı
konmadığı için tatbikat bakımından istendiği
takdirde bir teşkilât 500 - 1 000 üyeyi bir gün
içinde yazabilir ve bırakın 500 - 1 000 üyeyi, 100
üyeyi yazsa. O zaman bir yerde muvazene olur,
bir taraf muvazenesi olsa, şu olsa bu olsa... 100
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üyeden, 50 üyeden dahi muvazene yok olabilir.
Binaenaleyh, bu parti kütüğüne kayıt için
mutlaka bir zaman sınırı koymak lâzımdır. Yani
1 sene evvel, 6 ay evvel, 1,5 sene evvel neyse...
Yani Yüce Meclisin... (Orta sıralardan konuş
malar) Evet.
Şimdi böyle bir sınırlamayı koymadığımız
takdirde her türlü yol açık kalacaktır, «üç ay»,
okuduk. (Gürültüler) Beyefendi, biz ondan faz
lasını söylüyoruz.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; Muhterem
Başkanımızın da ikazına uyarak ve maddelerin...
(Konuşabilirsin, sesleri)

O :1

FERDA GÜLEY (Ordu) — Konuşabilirsin,
öbür arkadaşımız nasıl konuştu.
BAŞKAN — Hayır, bunu bitireceklerdir.
KESİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, maddeler üzerinde görüşlerim var.
Fakat prensip noktalarını söyledim. Her mad
de üzerinde zaten söz alacağım için sizi rahatsız
etmek istemiyorum. Hürmetlerimle.
. BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin 1 - 2 - 3 - 4 sıra sayılarındaki açık oy
lamalara, 5434 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine aidolan açık oylamaya katılmamış olan
arkadaşımız var mı? Varsa lütfen bu beş açık oy
lamaya iştirak etsinler.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

1. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde
bulunan
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bal;anlıklarından sözlü sorusu (6/732)
BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz.
Bir sözlü soru sahibi arkadaşımızın bir talebi
vardı i', okutuyorum.
Saym Millet Meclisi Başkanlığına
5 . 2 . 1964 tarihli gündemin 35 sırasında
kayıtlı «Yassıada mahkûmları ile ilgili» sözlü so
rumun, aktüalitesini kaybetmiş ve esasen bu ko
nuda Meclis tahkikatı da açılmış bulunduğundan
yeniden Meclis kürsüsünde aynı konuyu dile getiımektcnsc yazılı soru şeklinde cevaplandırılma
sını arz ve istirham ederim.
Saffet

Artvin
Eminağaoğlu

BAŞKAN — Arkadaşımız yazılı soru şeklinde
talebetmektedir. Gündemde olduğu için talebinin
bu şekilde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Amasya Milletvekili
Nevzat Şener'in,
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurıdması hakkında ne düşünüldüğüne dair soru önerge
si ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in
söz
lü cevabı (6/651)

VE

CEVAPLARI

BAŞKAN — Sayın Şener?... Burada. Sayın
Sanayi Bakanı?. Burada. Sorularını okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafından
RÖZIÜ olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygılarımla rica ederim.
4 . 7 . 1963
Nevzat Şener
Amasya Milletvekili
Soru : Tahdide rağmen her yıl artan pancar
istihsali karşısında, Amasya'da ikinci bir şeker
fabrikasının kurulması hakkında Sanayi Bakan
lığınca ne düşünülmektedir, etüt ve hazırlık mev
cut mudur?.
(BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kııl'lanımaımış arkadaşlarımız var mı?.. Varsa lû'tfen
oyunu kullansın.
Buyurun Sayın Bakan.
.•SANAYİ BAJHANI MUAMMER ERTEN
('Manisa) — Muhterem arkadaşlarıim, 6 yıllık
plâna ıgiöre,, Amasya .ve civarında faizttalaşaıcıak
pancarın işlenmesi için yeni bir fabrika kurul
ması idüşünürmemektedir.
Ancak Tıırlhal ve
Amasya Şeker [fabrikalarının, tevsii suretiyle,
bu beş yıl zarfında fazılalaşaıcıak şeker pancarı
nın işlenmesi derpiş edilimilşıtir. !Bu tevsi şekline
göre Turlhal Şeker Fabrikasının duruımu fgünlük
2 5Û0 tondan 4 500 ton ffişliyefcek duruma geti
rilecektir.
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•Amasya Şeker Falbriıkası ise, günlük 1 800
tondan 2 700 ton işliyecek duruma 'getirilmesi
19ı64 plânında derpiş, edilmiştir.
Bu tevsilerle fabrika yeni bir büyük şeker
fabrikasının 'vazifesini görmüş olacaktır. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Sayın ıŞener.
Açık oylamaya oy kullanmamış arkadaşımız
var mı?
NEVZAT ŞENER (Amasya) — ıMulhterem
arkadaşlar; Sayın (Bakanın, Amasya ve Tuırttıal
Şeker fabrikalarının tevsi edileceği Ihuıstısundaki haberini mcmımiyetle karşıladım, kendileri
ne teşekkür ederim Ancak, ıgerek Amasya Şe
ker Fabrikasının, gerek Turhal Şeker Fabrika
sının (genişletilmiş lolması, .ancak 'bu fabrikala
rın niormal ^çalışmasını temin edecektir. 'Bizim
başlıca gayemiz istihsali artırmak ve şeker ziraati sayesinde bu mmtakalarda modern ziraati
yaymaktır.
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Amasya ile Turhal Şeker fabrikaları arasın
daki ısalha tahdidedilmis 'olmasına rağmen yetiş
tirilen pancar miktarları her iki fabrikanın da
kapasitesi dışına çıkmış (bulunmaktadır. Sayın
Bakanın, ,her iki fabrikanın bu sene tevsi edi
leceğini müjdelemiş lolmasına rağmen, biraz ev
vel arz ettiğim. 'gibi, sadece şeker fabrikaları,
pancar işleme ameliyelerini normal İhale soka
caklardır. Halbuki, Eribaa, Taşova ve Ooruim'un Mecitözü mıntakalarmda istihsal edilen pan
carın nakil masraflarının ağır -olmasına rağmen
'gün igeçtikçe bu mıntakalarda
artan istihsal
çiftçinin, meselâ dört seneden Iberi pancar ekil
mesinin tahdidedilmis olması ve yine pancar
ekilen bu mıntakaların da'hi tahdide dilmiş 'ol
masına rağmen 'herkesin pancar ekimi Ihususundaki arzu ve /gayreti yeni bir fabrika açılmasını
zaruri kılmaktadır. Nitekim, Amasya ve Turhal
Şeker fabrikalarının aşağı - yukarı orta yerine
isabet eden ve geniş bir pancar istihsal mıntakası olan Kayabaşı mıntakaisında mulhaikkak bir
şeker fabrikası açılması zarureti vardır. Bulgun
için tevsi edilmiş olmalarına rağmen nihayet
ıgelecek sene yaftıut da öbür sene yeni 'bir şeker
fabrikasının Kayabaşında
açılmasına zaruret
hâsıl olacaktır.

Şunu burada ibillhassa şükranla kaydetmek
lâzımdır ki, şeker ziraatinin Amasya ve civa
rında yer bulmuş olması diğer
ziraatın de
modern ,hale gelmesini- ve
modern ziraatin
Amasya'da geniş bir yer tutmasını sağlamış ve
netice itibariyle Amasya Ihalkının istifadesini
Keza Almus Barajı inşaatı, Kazova Sulama
muıcibolmuştur. 'Türkiye'deki ıfalbrikaların nor
Tesislerinin
inkişafı ve faaliyete geçecek olması,
mal faaliyetleri yüz ıgün olarak IhesalbedilmişTurhal
Şeker
Fabrikasının dahi kapasitesini tahtir. Ancak 'bizim elimizdeki Şeker Şirketi tara
didedecektir.
fından neşredilen bültenleri
tetkik
edecek
olursak Amasya, Şeker- Fabrikasının 19&1 sene
Netice itibariyle Turhal ile Amasya arasında
sindeki faaliyeti HfiO gün, Turhal'ın İ!29,i5 ıgün
geniş bir istihsal mıntakası olan Kayabaşında
olarak teslbit edildiği'görülür.
yeni bir şeker fabrikasının inşa edilmiş olması,
Yine 1962 senesinde faaliyet, Amasya'nın
hem her iki fabrikanın yükünü azaltacak, hem
l#6-.l/o gün olarak hesaibedilmişıtir. Diğer en
de pancar ekimini teşvik edecek ve geniş bir is
fada istihsale iştirak etmiş . olan Turhal'ın
tihsal mıntakası yaratacaktır. Hükümetin bu
1Ö3-3/4, Susurluk'un .IOOHI/3 ^'ün olarak bildi
noktalarda Amasyalıların arzularına uygun bir
rilmiştir. Bu da gösterir ki, Amasya mıntaka'sı
tutumda olmasını arzu eder, hürmetlerimi suna
Iher sene şeker istihsalinde ve çalışma süresi
rım.
olarak da daima' 'başta, .gelmektedir. Bir kere
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
fabrika tevsi edilmiş ^olmakla ancak
çalışma |
Açık oylamaya katılmamış arkadaşımız var
müddeti normal İhale ıgelecek, fakat istihsal armı?..
(«Var», sesleri) Lütfen oyunu kullanma
tırıtmıyacaktır. Bugünkü etütler, Amasya ve
mış
arkadaşlarımız
istical buyursunlar. Zira yu
civarının pancar ekim sahası olarak Türkiye'
varlakları
kaldıracağız.
nin en müsait pancar ekim salhası olduğunu (bi
ze 'göstermektedir. İklim, toprak durumu, çift
3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'çisinin pancar ekimlinde tecrübesi Amasya'yı
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının
"bugün Türkiye'nin en iyi pancar yetişti ren sa
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına
lhası 'olarak kendisini kabul ettirmiştir.
| dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676)
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Yoklar. îki
defa bulunmadıkları için soruları düştü.

tmar ve iskân Bakanı?.. Yoklar. Bakan buluru
madiği için gelecek soru gününe bırakıldı.

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın,
Turizm
konusunda
Yunanistan'ın
aleyhimize
yaptığı propagandayı önlemek hususunda ne gi
bi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Tanıt
ma Bakamından sözlü sorusu (6/693)

7. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinin ana ihtiyaçlarını
karşılamak için bir
program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler
dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel yar
dım yapılması hususunda ne
düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698)

BAŞKAN — Sayın Çanga?.. Yoklar. îki de
fa bulunmadıkları için soruları düşmüştür.
5. —• Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten
zarar görenlere yardım yapılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/696)
BAŞKAN — Sayın Eren, buradalar. Bayın
dırlık Bakanı yoklar soru gelecek soru gününe
kalmıştır.
ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz
istiyorum.
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Eren, usul hak
kında.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, halen yürürlükte bulunan içtüzük
gereğince bir milletvekili bir sözlü soruyu sor
duktan sonra, gündeme girdiği günden itibaren
iki defa bulunmazsa, iki gün bulunmazsa sözlü
soru. hakkı düşüyor. Ama, Hükümet üyeleri için
böyle bir müeyyide maalesef yoktur. Geçen bir
leşimde de Sayın Bayındırlık Bakanı yoklardı,
bugün de yoklardır. Soruları şahsi telâkki et
mekten öteye, Millet Meclisinin millî iradeyi ve
millî murakabeyi temsil eden bir heyet olduğu
nazarı itibara alınırsa, Hükümetin ilgili üyesi
nin ya bir mâzeretnamo göndererek Sayın Mec
lis Başkanı vasıtasiyle Muhterem Heyeti tenvir
etmesi veya burada hazır bulunması icaıbeder.
Bu hususun lütfen kendilerine bildirilmesini Sa
yın Başkanlıktan istirham ediyorum.
6. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka
yardım yapmak
hususunda ne düşünüldüğüne
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/697)
BAŞKAN — Saym Eren?.. Buradalar. Sayın

BAŞKAN — Sayın Eren?.. Buradalar. Baş
bakan veya Başbakan adına cevap verecek ilgili
bakan bulunmadığı için gelecek soru gününe bı
rakıldı.
S. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana pren
sibi ve millî petrolün korunması hususunda ne
gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Ticaret
bakanlarından sözlü sorusu (6/701)
BAŞKAN — Sayın Eren?.. Buradalar. Sa
yın Sanayi Bakanı?.. Buradalar. Sayın Ticaret
Bakanı?.. Yoklar.
ı
Saym Eren her iki Bakanın birlikte olması
nı mı arzu. edersiniz, yoksa Sanayi Bakanının
izahatını kâfi görür müsünüz?
ASIM EREN (Niğde) — Şimdilik Sayın Sa
nayi Bakanını dinlemek mümkün.
BAŞKAN — ikisinin birden bir birleşimde
bu işi halletmesini isterseniz, sorunuzu gelecek
birleşime bırakalım.
ASIM EREN (Niğde) — Geçen 'birleşimde
bir bakanı bırakarak diğer bakanla görüşmek
mümkün, olmuştur, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben bu yolda hareket edemi
yorum, Sayın Eren. isterseniz sözlü sorunuzu
gelecek birleşime bırakalım, çünkü sözlü soru
nuz, ikisine birden.
ASIM EREN (Niğde) — Peki efendim.
BAŞKAN —. Bırakalım efendim.
9. —- Niğde Milletvekili Asım Eren'in, hal
kın ucuz fiyatla motopomp temini hususunda ne
gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/702)
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı yoklar,
gelecek soru gününe kalmıştır.
10. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan elek
trik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade etti-
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rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
önergesi ve Muammer Erten'in
sözlü cevabı
(6/703)
BAŞKAN — Açık oyunu kullanamıyan ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir.
Soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve
rica ederim.
28 . 8 . 1963
Niğde Milletvekili
Asım Eren
Soru :
Niğde iline Hirfanlı Barajı Santralinden ge
tirilecek olan elektrik enerjisinin Bor ilçesine tem
didi, Bor'da inşa edilmekte olan As. Lv. Fabrika
sı için âcil ve kesin bir zaruret olmuştur. Kaldı
ki, Bor ilçesinin şehir ve ova kısmında diğer ka
sabaların ve .yeraltı suyu işliyen köylerin de elek
trik muharrik kuvvetini acilen bekledikleri de bir
vakıadır.
Bundan başka Niğde iline Hirfanlı'dan uzan
makta olan elektrik enerji hattının geçtiği yerle
rin iki tarafındaki kasaba ve köylerin de, her ba
kımdan ve fakat asıl yeraltı suyunu dinamolu
teçhizatla daha ucuza maletmek için, istedikleri
ve bekledikleri hususunda Millet Meclisinde-ya
kın bir il gezimden dönüşte maruzatta bulunmuş
tum.
Sayın Bakan, bu enerjinin Bor'a da hemen ve
rilmesini ve Niğde ilinde enerji hattının iki tara
fında bulunan (Meselâ 300 şahsi motopompu ha
len işliyen Gölcük bucağı ve köyleri gibi) yerle
rin de bu enerjiden vakit geçirmeden faydalan
ması hususunda ne düşünülmektedir? Plân ve
programa hemen almayı mümkün görmezler mi?
BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Erten.
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN
(Manisa) — Sayın Asım Eren'in sorusuna ceva
bımı arz ediyorum.
Bor kasabasına Niğde'den itibaren çekilecek
bir hava hattiyle sistemden enerji verilmesi için
lüzumlu tesislerin yapılması E.I.E. idaresi tara
fından iller Bankası 1964 yılı programına ithal
edilerek Devlet Plânlama Teşkilâtına bildirmiş
ti.
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Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından kabıü
edilen 1964 icra programında ise, (iller Banka
sının teklifiyle yapılan değişiklik neticesinde)
Niğde - Bor bağlantısına yer verilmemiştir;
Etibank tarafından Niğde'de tesis edilmekte
olan transformatör istasyonu, programa göre 1964
senesi sonlarında ikmal edilecektir. Niğde - Bor
bağlantısı da aynı zamanda bitecek şekilde 1964
programına ithal edilse idi 1965 senesinden itiba
ren bu kasaba da sistemden enerji almaya başlıyacaktı. Ancak, bugünkü halde bir yıl daha
beklemek suretiyle 1965 senesi programında ele
alınması gerekmektedir.
Niğde - Bor bağlantı ve şebeke tesisleri bede
li 1 100 000 T. L. olarak tahmin edilmiştir. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Sayın Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Bakan arkadaşımıza lütfettik
leri bilgiler dolayısiyle arzı şükran ederim. Ben
deniz bu hususu daha fazla ayrıntılara temas
ederek arz edeceğim, vereceğim bilgilerde Sayın
Bakanın verdiği bilgileri tamamlıyacak noktalar
da bulunacaktır. Hirfanlı'dan enerjinin Niğde'
ye indirilmesi sırasında, Devlet Plânlama Teşkilâ
tı haricolarak, evvelce Devletin yapmış olduğu
ilk plânda Bor dâhil edilmişti. Fakat sonra bil
mediğimiz bir etki ile plândan Niğde - Bor enerji
hattı çıkarılmış bulundu ve Niğde'ye, her ne se
bepledir bilmiyorum, istihkakı olandan daha az,
30 Kw. lık bir transformatör ancak yapılmak üze
re bir karar alındı. Yani bidayette, gayet tabiî
olarak, Bor'a kadar uzatılması tasarlanmış, plân
lanmış bulunan enerji hattının daha sonra Niğ
de - Bor kısmı çıkarılmak suretiyle Niğde'ye mah
dut bir takatte istihlâk kabiliyetinde enerji vere
cek şekilde bir tadilât yapılmıştır. Halen Bor'da
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 programının
tatbikine başlandıktan sonra Sayın Millî Savun
ma Bakanlığı ile kıymetli Başbakanımızın emir
ve direktifleri ile Türkiye'de ilk defa Amerikan
askerî yardımından verilen 3 milyon lira ile ku
rulması düşünülen ve levazım dalında Türkiye'de
Silâhlı Kuvvetlerin bütün malzeme ve ihtiyacı
nı imal veya tamir edecek bir anatamir ve ba
kım fabrikasının levazım anatamir, bakım fab
rikasının yani dördüncü ve beşinci kademelerin
bulunduğu bir fabrikanın kurulması kararı alın
dı. Tabiî bunun günlük enerji sarfiyatı işe başlı-
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yacağı 1 Marttan itibaren büyük bir yekûna ba
liğ olacağından Bor küçük kasabasının zaten bu
gün inkişaf eden kendi toplum hayatının ihtiyaç
larına yetmiyen ufak çaptaki elektrik santral iyle
karşılanamıyacağmdan, bizzarure Hirfanlı'dan ge
len enerjinin Niğde'den Bor'a uzatılması lüzumu
nu sözlü sorumuzla belirttik.
Bendeniz bununla yetinmedim, mesele üzerin
de, yine ilgili birçok yerlerde kovuşturmalarda
bulundum. Bu kovuşturmaların neticesi şu ol
du: Etibank kendi uhdesine verilen enerji tesi
satım ancak 60 kilovatlıktan itibaren, daha fazla
miktarda olanlariyle ilgilenmektedir; daha küçük
leri ile İller Bankası ilgilenmektedir, iller Ban
kası ile Bor Belediyesinin borçlu - alacaklı mü
nasebetinin, banka talimatnamesi gereğince tan
zim edilmesi için, bugün Bor Belediyesinin mev
cut borç durumu dolayısiyle buna imkân görüle
memiştir.
îller Bankası ile vâki temasımız şu neticeyi
vermiştir, tiler Bankası 3 seneye munkasem bir
programla, Sayın Bakanın dediği gibi 2 sene
değil; 1964 de etüt, 1965 de proje, 1966 da tesis
olmak üzere bir imkân gördüklerini ve bu yolda
gidebileceklerini bildirmişlerdir, iller Bankası
Bor Belediyesi için de 1965 yılında 1 600 000 TL.
bir kredi kabiliyeti kazanacağını da ilâve et
mişlerdir.
Bir diğer kanaldan yaptığımız inceleme so
nunda şu çözümü de bendeniz şahsan mümkün
olarak elde etmiş bulunmaktayım. O da askerî
fa'brikalarm Millî Savunma Bakanlığına bağlı
bir tesis olması bakımında şayet bu sene Millî
Savunma. Bakanlığınca kendi ödeneklerinden bir
milyon lira ödünç olarak, esas itibariyle mahi
yeti Ödünç olarak ayrılıp Niğde - Bor arasında
ki hattın - ki onun da keşfi muhterem bakanın
dediği gibi bir milyon lira değil Elektrik Etüt
işleri Dairesi ile Bor Askerî Levazım fabrikası
uzman elektrik yüksek mühendislerinin müşte
rek mesai neticesinde tes'bit ettiğimize ve iller
Bankasının da onayladığına göre bir milyon 850
'bin liralıktır; yani biraz daha fazladır, bu hat
tın ve tesisin transformatörle birlikte bir mil
yon liralık kısmının inşaasına fiilen Millî Sa
vunma Bakanlığı kendi namına başlıyacak, bir
milyon liralı'k kısmını bu sene bitirecek ve fakat
bu biter bitmez İller Bankasına bunu satma mu
amelesi yaparak devredecek, tiler Bankası ken-
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dişi 850 bin lira daha- bu sene katmak suretiyle
ki, belediyenin bu kadarlık borç kabiliyeti var
dır. Bu sene sonunda bu hak edecek. Ve transformotör kurularak 1965 senesi başında enerji
gerek askerî fabrikaya, gerekse o civarda ku
rulmakta bulunan ve dinamo ile işliyecek olan
ki, dinamolu yeraltı suyunu çekme motopomp
lar akar yakıt kullanılana nisbetle 3 te iki nisbetinde daha ucuzdur. Yani akar yakıtla kulla
nılan 3 kuruş masraf yapıyorsa, elektrik ener
jisi ile işliyenler bir masraf yapmaktadır.
2 masraf tasarruf yapılaca'ktır. Bundan dolayı
bugün ve yarın kendi ilimizde olduğu gibi bü
tün Türkiye'de akar yakıtla işliyen motopomp
yerine elektrik enerjisi ile çalışan motopompla
rın yeraltı suyunda kullanılması millî büyük bir
tasarruf sahası olacaktır.
Biz, bundan dolayı elektriği bu sahaya da
teksif etmeyi istedik. Sözlü sorunuzda başlıca
hedeflerimizden biri bu oldu. Bu ihtiyacı da
kapsıyacak bir miktar bu sene sonunda temin
edilmiş olacaktır.
Ancak, ben Sayın Millî Savunma Bakanı ile
şahsan görüştüm, Sayın Millî Savunma Bakanı
bütçe meseleleri hafiflediği bir sırada bende
nizle birlikte Bor ilçesine giderek mahallinde bu
işi tetkik etmeyi ve orada bu 1 milyonluk mese
leyi incelemeyi daha muvafık buldular. Bende
niz de alâkalı vatandaşla, yerli halkla temas et
meli suretiyle kendilerinin daha mutmain ola
cakları kanaati ile bunu bilhassa teşvik ettim.
Öyle talimin ediyorum ki, bu meseleyi kendile
rine sual tevcih ederek burada zahmet ihtiyarına
sevk ettiğim Sayın Sanayi Bakanından ziyade
bugün için mesele Millî Savunma Bakanı ile, il
ler Bankasının bağlı bulunduğu imar ve iskân
Bakanlığı ile halledilebilecek bir safhaya girdi.
Bununla beraber, bir hükümet üyesi olmaları ba
kımından Saym Sanayi Bakanından istirham
(»derim, keyfiyeti, konuştuğumuz meseleleri, bir
teyit olarak bir defa Millî Savunma Bakanına
tekrar etsinler. Ayrıca Ticaret Bakanına da bu
hususu lütfen bildirirlerse minnettar kalırız.
Yalnız kendilerini alâkadar eden bir diğer
hususu, metinde olmamakla beraber, sözlü soru
muza taallûku dolayısiyle sırası gelmişken arz
etmek istiyorum.
Bizim vilâyetimizin nüfus ve arazi bakımın-
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dan yarısını teşkil eden ve evvelce Cumhuriyetin
ilk yıllarında altı sene vilâyet merkezi olmuş bu
lunan Aksaray ilçemizin öteden beri büyük bir
dileği Hirfanlı enerjisinin Avanoz ve Nevşehir'e
uzatıldıktan sonra oraya bağlanması suretiyle
Aksaray'ın da enerji ihtiyacının temini hususun
daki istekleridir. Bunu şimdiden lütfen not eder
lerse... Bu hususta âcil bir temennide bulunmu
yorum, ama, etüdüne başlanması hiç olmazsa za
ruridir. Bunu lütfen bu senenin etüdüne soktururlarsa, gelecek sene İller Bankasının usulüne
göre projesi yaptırılır, belki öbür seneye t a h a k 
kuk safhasına girecektir. Buna dahi son derece
minnettar kalacağız. Böylece Niğde'nin bu iki
büyük ilçesinin derdine devasâz olacağımızı zan
nederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır.
11. — Trabzon Milletvekili Ekrem. Dikmen'in, Doğu Karadeniz köylüsüne ucuz buğday ve
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704)
BAŞKAN — Sayın Dikmen buradalar mı?
(«Burada» sesleri) Başbakan adına cevap vere
cek bakan?.. Yok. Gelecek soru gününe kalmışta.
12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikme n'in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem
verilmemesi sebebine dair soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Ali ihsan Göğüş'ün söz
lü cevabı (0/705)
BAŞKAN — Dikmen buradalar, Turizm ve
Tanıtma Bakanı buradalar. Soruyu okutuyo
rum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kanı tarafından şifahen cevaplandırılmasına ta
vassut Duyurulmasını rica ederim.
Trabzon Milletvekili
Ekrem Dikmen
1. Karadeniz bölgesine turistik bakımdan
önem verilmemesinin ve tanıtılmamasmın sebep
lerinin açıklanmasını rica ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANİ ALİ
İHSAN GÖÖÜO (Gaziantep) — Sayın Trabzon
Milletvekili Ekrem Dikmen'in Karadeniz bölge-
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sine turistik bakımdan önem verilmemesi, sebö'
bine dair sorusuna cevabımı arz ediyorum.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963
yılı programında Marmara, Ege ve Antalya böl
gelerinde yatırıma öncelik verildiği ve ayrıca bu
yatırımlarla bilhassa Marmaris," Fethiye ve An
talya bölgelerindeki turistik tesislerin geliştiri
leceği belirtildiğinden 1963 yılında yatırımlar bu
bölgelere yöneltilmiştir.
Turizmi bütün bölgelerde birden geliştirmeye
şimdilik imkânlar kâfi gelmediğinden, memleke
timize gelecek bütün turistlerin geçeceği ve bir
çok bakımlardan hazır durumda olan yukarda
saydığım üç bölge ile bâzı mühim turistik yerle
rin ele almmasiyle yetinilmek zorunda kalınmış
tır. Bölgelerin farklı çekim kuvvetine sahibolnraları sebebiyle, turist artışı potansiyelinin bölge
ler ölçüsünde dağılışı değişmektedir. Yapılan
incelemeler sonunda, Türkiye'ye gelen turistle
rin takriben % 80 i Marmara, % 60 ı Ege ve
c
/c 30 u Antalya'ya isabet ettiğinden her türlü
tabiî ve tarihî imkânlara mâlik ve turizm potan
siyeli yüksek olan bu bölgelerin süratle turistle
re arz edilebilecek duruma getirilmesi gerekmektedi".
Bakanlığımız direkt yatırım yapmamakta, an
cak uzun vadeli ve düşük faizli kredi vermek su
retiyle özel sektörün turizme yatırım yapmasını
teşvik etmektedir. 6086 sayılı Kanunun 15 nci
maddesi hükümleri gereğince kullanılan 2 mil
yon liralık kredi fonundan 1963 yılından Rize
iline 100 bin lira ayrılmış, halen ekspertizi yapıl
makta olan Ordu'daki otel tesisi için 150 bin lira
verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca 55 sayılı
liberasyon anlaşmasiyle Amerikan yardımları ik
raz karşılığından, turizm yatırımlarının teşviki
için serbest bırakılan 25 milyon liralık ikraz fo
nuna Karadeniz bölgesinden toplam olarak 8 mil
yon 827 bin 500 lira tutarında 21 talep gelmiş,
bunlardan 5 milyon 572 bin 500 liralık 11 istek
6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
na bağlı olarak çıkarılmış vasıflar talimatname
sinde tesbit edilen şartlara uygun olmadığından,
turizm müessesesi belgesi alamamış, 855 bin lira
lık talep Vakıflar Bankasınca malî yönden kifa
yetsizliği sebebiyle kredilendirilemiyeceği bildi
rildiğinden reddedilmiş, 500 bin lira tutarında
2 talep fonun kullanıl m asiyle ilgili şartları tes
bit eden sirkülere uygun müracaat etmediğnden
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kabul edilememiş ve ancak 4 tesise bir milyon li- II demişlerdi. Fakat ne bu mevzuda bir netice te
ralık kredi yardımında bulunulabilmiştir.
min edilebilmiştir, no de Trabzon'un kale kıs
mında askerî park olarak kullanılan turistik
1963 yılında turizm derneklerine yardım fas
otelden de her halde vazgeçilmiş olacak ki, bun
lından Karadeniz bölgesine, 55 bin liralık yar
dan hiç bahsedilmedi. Zaten sualimi sormamdan
dım yapılmıştır.
kasdım da, aşağı - yukarı Doğu - Karadenizde tu
Bölgenin tanıtılmasiyle ilgili çalışmaları da
ristik bakımdan en önde gelecek bir yer olmasına
şöylece özeti ivebiliriz.
rağmen turistik otelin burada kurulmasında')
Akçakoca ve Amasra broşürleri ikişer defa
sarfınazar edilmesinin sebepleri nelerdir, diye
basılmıştır.
öğrenmek için sormuştum. Teşekkür ederim.
100 bin. acled İngilizce, Fransızca, Almanca
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
dillerinden Karadeniz bölgesi broşürü ve aynı
dillerde 150 bin aded Karadeniz plajları broşü
13. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
rü basılmıştır. 4 defa basılan Türkiye'de tatil
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
adlı kitapçıkla Karadeniz bölgesine 10 sayfa
leri hakkında Sanayi ve İmar ve iskân bakanla
tahsis edilmiştir. (Turistin rehberi) adlı kitapta
rından sözlü sanı önergesi ve İmar ve İskân Ba
bütün Karadeniz bölgesi illerine yvv verilmiş
kanı Celâlellm Uzer'in sözlü cevabı (6/706)
tir. l!)64 yılı neşriyat programında 64 sayfalık
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum :
metin ve 16 renkli resim ihtiva eden 80 sayfa
lık Karadeniz bölgesi broşürü, bastırılması ka
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve imar ve iskân
rarlaştırılmıştır. Broşür Türkçe, İngilizce, Fran
Bakanları tarafından şifahen cevaplandırılması
sızca ve Almanca dillerinde olmak üzere asgari
na delâletlerinizi rica ederim.
100 bin aded olacaktır. Tanıtma faaliyeti olarak
diğer bölgelerle mukayese edildiğinde Karade
Ekrem Dikmen
niz en ç.ok broşürü bastırılan bölgedir ve takri
Trabzon Milletvekili
ben % 20 nisbetinde bir fark göstermektedir.
1. İkizdere Hidro - Elektrik Santrali kaç
Saygılarımla.
t iirbi nlidir?
2. Bu türbinlerden halen kaç tanesi çalış
BAŞKAN — Sayın Dikmen.
maktadır?
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem
;>. Bu tesislerden ne miktar istifade edilmek
arkadaşlarım, Mayın Vekile sualime cevap ver
mek lûtfunda bulundukları için, teşekkür ede
tedir?
rim.
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın
Suali umumi mânada ve «Karadeniz bölge
(Vlâlettin Üzer, buyurun.
sine turistik bakımdan ehemmiyet verilmemesi»
İMAR VE İSKÂN BAİCANI CELÂLETTİN
şeklinde sormamın sebebi, Trabzon'u yeknazarÜZER (Eskişehir) — 1. Ikizflere Hidro <la kasdetmemek için idi. Çünkü, Trabzon Mil
Elektrik Santrali kaç türbinlidir?
letvekili idim.
Cevap 1. İkizdere Hidro - Elektrik SanraSayın Bakan beyan ettiler ki, Rize'de 100 bin,
linde herbi-ri 7 510 beygir takatinde 3 aded
Orduda 150 bin liralık turistik tesisler inşa edil
türbin mevcuttur.
miştir. Trabzon'da turistik bakımdan gezilecek
Soru 2. Bu türbinlerden kaç tanesi çalış
yerler, Doğu - Karadeniziıı diğer vilâyetlerine
maktadır
?
nazaran daha ehemmiyetlidir. Meselâ, yaz ayla
rında Meryem Ana denilen bir mıntakada Mer
Cevap 2. Santralindeki her üç grup da ça
yem Ana Kilisesi adiyle bir kilise ve bir kısım
lışır durumdadır. Teknik bakımdan mülâhaza
eski tarihî asar bulunduğu için yazın Amerika
edilen faydalar göz önünde tutularak müna
lılar ve Rumlar hakikaten oldukça kalabalık ka
vebe il-a bu gruplardan herbiri belirli süre
fileler halinde buraya gezmeye, görmeye gelmek
lerde ayrı ayrı devreye girmektedir.
tedirler. Nitekim Amerikalılar Ankara'da bizim
Sora 3. Bu tesislerden ne miktarda istifasefaretimize müracaat ediniz, biz bu kısımlara
turist celbedebilmek için yardım etmeye hazırız, II de edilmektedir?
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Cevap 3. Santralin kurulu takati : 15 000
kilovattır.
1962 senesinde üretilen enerji 8 000 000 ki
lovat saattir.
"*~
1063 senesinde ayda üretilen : 8 165 186 ki
lovat saat enerji
Halen santralden çekilen maksimum güç,
plân ve programa alınmış olan : 3 100 kilovat.
a) 12 aded çay fabrikası için 1964 yı
lında çekilecek güç : 2 000 kilovat.
Ib) Çay fabrikaları civarında kurulacak
şebekelerin çekebileceği güç : 2 000 kilovat.
c) Rize ve Trabzon şebekelerinin DLF den
temin edilen malzeme ile ikmalinden sonra
artacak güç talebi : 1 000 kilovat.
d) Trabzon Çimento Fabrikası için talebedilen güç : 5 000 kilovat. Yekûn
(toplam)
13 100 kilovattır.
e) Kalan güç de Karadeniz Kiremit ve
Tuğla Fabrikasının (ne kadar güç istediği meç
hul) enerji isteği ve bölgenin muhtemel talep
lerini karşılamak üzere rezerve olarak tahsis
edilmiştir. Arz ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın. Ekrem Dikmen, buyu
run.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhte
rem Heyet, Sayın Vekile, arz ettikleri cevaptan
dolayı teşekkür ederim.
Bu suali yazılı olarak sorabilirim, sözlü
sordum. Sebebi de; bilâhara sormuş olduğum
diğer üçüncü bir sualin
cevaplandırılmasiyle
alâkalı olmasıdır. Bu bakımdan sözlü olarak
verdim.
Sualimin essa sebebi, l'kizdere Hidro - Elekrik 3 türbindir. Ama, 3 türbinden istihsal edileesk enerjinin hepsi kullanılmakta mıdır?
Nitekim Sayın Vekil buna teknik sebepler
den dolayı her üçü de münavebe suretiyle ça
lışmaktadır demek suretiyle bizi tatmine ça
lıştılar. Haddizatında bu türbinlerin gereği
gibi enerjilerinden istifade edilmemektedir.
Acaba bu enerjinin aşağı - yukarı tamamın
dan istifade etmek için bir tedbir var mıdır?
Düşünülen bir husus var mıdır? Diye merak
etmiştim. Demek ki, şimdilik yok, halbuki,
Trabzon'da bir kısım sanayi erbabı elektriğin
kilovatına normalden çok para ödemektedirler.
Bu itibarla bunu ucuzlatmayı temin kasdı ile
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bu soruyu getirerek bir fikir edinmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Som cevaplandırılmıştır.
11. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro Elektrik Santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp
tamamlanmadığına
dair soru öner
gesi ve Sanayi Bakam \ Muammer Erten ve tmar
ve tskân Bakanı Celâlettin Üzer'in sözlü ce
vaplan (6/707)
BAŞKAN — Soru sahibi burada, her
Bakan buradalar. Soruyu, okutuyorum.

iki

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve îmar ve ts
kân bakanları tarafından şifahen cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi rica ederim.
Trabzon Milletvekili
Ekrem Dikmen
1. Trabzon'un Of kazasına İkizdere Hid
ro - Elektrik Santralinden elektrik verilm-esi
fiilen tamamlanmış mıdır?
2. Kazanın merkez mahallelerinden şebekeyo alınmamış olanı var mıdır?
3. Ne miktar tahsisat verilmiştir ve bu tah
sisattan ne miktarı hangi sebepte iade edilmiş
tir.
BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı.
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN
(Manisa) — Sayın Ekrem Dikmen'e cevap arz
ediyorum.
Trabzon ili Of kazasmm İkizdere Hidro Elektrik Santraline bağlanması işi İller Ban
kası tarafından yapılmaktadır. Banka ilgilile
rinden alman cevaplar aşağıda verilmiştir.
Soru 1. Trabzon'un Of kazasına İkizdere
Hidro - Elektrik Sanralinden elektrik verilmesi
fiilen tamamlanmış mıdır?
Cevap 1. Of kazasının elektrik tesisatı işi
Nisan 1963 de ikmal olunarak 19 Nisan 1968
tarihinde işletmeye açılmış ve bu tarihten iti
baren kasabaya İkizdere Hidro - Elektrik Sant
ralinden enerji verilmesine başlanmıştır.
Soru 2. Kazanın merkez mahallelerinden
şebekeye alınmamış olanı var mıdır?
Cevap 2. Karadeniz sahilinin dağınık is
kân şekli göz önünde tutularak ve ekonomik
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sınırlar içinde imkân nisbetinde <zn geniş
sahaya enerji iletebilecek tesis vücuda geti
rilmiştir. Bu tesisin yapılmasına başlanıldığı
tarihten bitirildiği tarihe kadar Of un ma
hallesi halkından olduklarım üne sürerek kendi
mahallelerinde elektrik şebeke tesisatının uza
tılmasını talebeden mütaaddit müracaatler ol
muştur. Bu talepler tekrar mahallinde incelen
miş ve yapılması istenilen tesisin ekonomik olmıyacağı tesbit edilmiş olduğundan istekler
yerine getirilememiştir. Son olarak O f un So
laklı mahallesi halkından 56 kişinin imzasını
taşıyan bir müracaat vâki olmuş ve bu müra
caat mahallinde tetkik ettirilmiştir. Alınan so
nuca göre 1,5 km. uzunluğundaki bir arazi
parçasına dağınık olarak yayılmış bulunan 56
haneden şebeke tahsisatının uzatılması kabil gö
rülen 38 haneye enerji verilebilmesi için
81 480 liranın sarfına lüzum hâsıl olduğu tes
bit edilmiştir. Bu durum ise çok gayri ikti
sadi bir sonuçtur. Bu itibarla talebin isafı müm
kün görülmemiştir.

Soru Q. Kazanın merkez maüıallerinden şe'bekeye alınmamış olan ivar mıdır?
Cevap 2. Of Belediyesinin elektrik şebeke
tesisatı belediyeden tsmıail Yıldırım ve Mustafa
özer'in iştirak ettiği kurulca 38 . 4 . 19,62 ta
rihinde tesbit olunan belde ihtiyacına ıgö.re dü
zenlenmiş .ve Sanayi Bakanlığınca onanmış tat
bikat (projesi esaslarına uygun olarak yapılmış
tır. işin ibu esaslar çerçevesinde yaipılması sıra
sında belediyesinden munzam istekler lOİmuış ve
isteklerden karşılanıması mümkün olanlaır kalşılanmış ve tesis başlangıçta ('2İK2 IS'9'3,43) lira
ya ilhale edilmiş iken
neticede 'bu miktar
('377 '650) İkaya 'baliğ (olmuştur. Yukarda il nei
madde ceva'bında belirtildiği 'üzere ıteisis tama
men ikmal olunarak 19 Nisan 1963 tarihinde
işletmeye aıçılmasmı takiben tesisi yapan ,mütaalhlhitle kesinhesap yapılmıştır. Bütün bunlar
dan sionra ilçenin ISolaklı malballesi 'halkından
olduklarım ifade eden 56 imzalı yeni bir talep
•gelmiştir. Bu talep Solaklı mahallesine elektrik
yaptırılmasıdır.
Taalhlhüıt 'konusu tesisin geçici kaibullünün ya
pılmış ve kesinlhesaplarmm
,g1ö;r,ülmü'ş olması
dolayüsiyle aynı mütealHhide ilâve iş yaptırmak
mukaıveleten mümkün 'bulunmamaıkla beralber,
(halkın talebi maıhallinde incelettirilmişitir. Bu
incelemeden alınan bilgiye ıgöre '56 imza salhibine ait 56 mesken ıç'ok dağınık lbir şekilde ara:/'
üzerine serpili olduğu cihetle 'bu tarafta yapıla
cak elektrik şebekesinin ancak 3ı8 haneye enerji
ilete'bileceği ve 'bu ilâve tesisin de (811 480) li
raya mal olacağı anlaşılmıştır. ilk talanımı keş
fi (81 480) lira olan baihis 'konusu ilâve şelıeke tesisi 4 kwlık !bir enerji îstilhılâkine yarıyacağı için ejok gayriiktisadidir.
(Bu itibarla, mütaaihlhitlikle ilişik 'ke'siilmelsinden sonra tiler Bankasına intikal •eltim iş •bu ta
lep rantabl değildir, imkânlar müisaidolsa da(hi
rantaibilitesinin bozuk olması dolayııslyle yaptı
rılması uygun olmıyaeaktır.

Soru 3. Ne miktar tahsisat verilmiştir ve
bu tahsisattan ne miktarı hangi sebeple iade
edilmiştir?
Cevap 3. Of kasabasının elektrik tesisatı
dşi için 342 684,75 liranın sarfedilaceği tahmin
olunarak ihaleye çıkarılmış ve işin hitamında
341 495,71 lira ödenmiştir. Şu hale göre ilk
keşif bedelinde tahmin edilen miktar hemen ta
mamen sarf edilmiş olup her hangi bir tah
sisat iadesi bahis mevzuu değildir. Hürmet
lerimle.
BAŞKAN — İmar., ve İskân Bakanı
1 ettin Üzer huyurun.

Celâ-

îıMİAK Ve İSKÂN BAKANI CELÂLETTÎN
ÜZER (Eskişelhir) •— iMulhterem arkadaşlar,
Ekrem Dikmen'in ikinci sualine cevap seriyo
rum.
'Soru 1. Trabzon'un Of (kazasına lkizdere
Hidro - Elektrik Santralinden elektrik verilme
si fiilen tamamlanmış mıdır?
ıCoVap 4. "Trabzon'un Of ilçesi elektrik şe
beke tesisi 15 Nisan 1963 tarihinde ikmal edil
miş ve 19 Nisan 1953 tarihinden
itibaren de
lkizdere Hidro - Elektrik 'Santralinden beslen
meye baışlaınılımışiti'r.

O :1

iSoru 3. Ne miktar taihsisat verilmiştir. Ve
'bu tahsisattan ne miktarı hanıgi sebeple iade
edilmiştir?
Cevap 3. Başlangıçta, a(van proje şartları
na göre (H90 000) lirası Of Belediyesinin istik
raz kabiliyetti ve (363 998) lirası da flon hesa
bından olmak üzere (553 958) lira temin olun
muştur. Bilâlhara iş ihaleye çıkarılmadan ma-
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Ihallinde yalpılan inceleme sonucunda tesis için
(342 000) liranın kifayet edeceği anlaşılmış, ve
işbu 'bedel üzerinden ihaleye çıkarılmış ve ya
pılan tenzilât sonunda (1212 393,413) liraya iühale edilmiştir. Halen tesis tenzilâJtfoan sonra
($77 650,515) liraya mal okmiş bulunmaktadır.
IBuna ıgöre, belediye kendi istikraz kabiliyetini
taimamen kullanmış ve ('187 050,515) lirasını da
fondan kullanmış 'bulunmaktadır. V,aziyett bu
dur. Arz ederim.

amaçlarına gerekse, piyasa fiyatlarına aykırı şe>
kilde pahalı bulunmaktadır.
Geçmiş yıllarda ve bu yıl Toprak Mahsûlleri
Ofisince teöbit olunan arpa ve buğday fiyatlariyle bunlara ait tohumluk fiyatlarının ve ara
daki farkların kilo başına kaç kuruştan ibaret
olduğunun ve bu fiyatların müstahsil çiftiçi le
hine düşürülmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğinin dayanakları ve nedenleriyle birlikte açıklan
masını rica ederim.

BAŞKAN — Sayın Dikmen.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Teşekkür
cebrim efendim.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN ( Muğ
la) — Ankara Milletvekili Sayın İbrahim tmirzalıoğlu'nun, Devlet üretme Çiftliklerince üreti
len tohumluklar için tesbit olunan fiyatlara dair
sorularına cevaplarımı arz ediyorum.

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/709)
BAŞKAN — Sayın Koç?.. Yok. Gelecek soru
gününe bırakıldı.
16. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri
bakanlarından sözlü sorusu (6/710)
BAŞKx^N — Sayın Babın... Burada. Sağlık
ve Sosyal Yardım ve İçişleri bakanları... İki Ba
kan da yok. delecek soru gününe bırakıldı.
17. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Devlet Üretme çiftliklerince
tesbit
olunan fiyatlara dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/711)
BAŞKAN —• İbrahim îmirzalıoğlu, burada.
Tarım Bakanı burada.. Sorularını okutuyorum.
10 . 9 . 1963
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
'buyrulmasını saygılarımla rica ederim.
Ankara Milletvekili
İbrahim Îmirzalıoğlu

Cevabımızın lâyıkıyle anlaşılabilmesi için fi
yat konusuna geçmeden evvel tohumluk mevzu
unda bâzı mühim noktalara temas etmek iste
rim.
1. Memleketimizin yıllık hububat tohumluk
ihtiyacı takriben 1 500 000 tondur. Tohumluk
ların dejenerasyonunu önlemek için her beş yıl
da bir değiştirilmesi icabetmektedir. Buna na
zaran her yıl sertifikalı 300 000 ton hububat
tohumuna ihtiyacımız vardır. Beş Yıllık Kalkın
ma Programında bu miktarın 1967 sonuna ka
dar 250 000 tonunun üretilmesi ve çiftçiye in
tikal ettirilmesi ön görülmüştür. Bu tohumlu
ğun ancak 80 000 tonunun resmî sektör tarafın
dan üretilmesi mümkün olduğundan mütebaki
170 000 tonunun özel sektör tarafından üretil
mesine zaruret vardır.
2. İyi tohumluğun, verim üzerine müessir
belli başlı faktörlerde olduğu malûmlarıdır. Bu
na mukabil iyi tohumluk üretilmesi için gereken
ihtimamın gösterilmesi, tohumlukların tarlada
temizlenmesi, selektörlenmesi, ilaçlanması gibi
ilâve birçok masrafların ihtiyar edilmesi gerek
mektedir ki, bunun da maliyete müessir olacağı
takdir buyurulur.

Bu noktalara temas ettikten sonra:
Beş Yıllık Kalkınma Plânında hedef tutulan
170 000 ton hububat tohumluğu yetiştirmek du
Sora :
rumunda olan çiftçilerimizi
tohumculuğa teş
Devlet Üretme Çiftliklerince hazırlanan to- | vik etmek resmî sektörün özel sektöre rakip du
rumda olmamasını sağlamak için tohumluk fi
humluklar için tesbit olunan fiyatlar, gerek bu
kuruluşların kuruluş ve çiftçiyi kalkındırma | yatlarının artırılmasına karar verilmiştir. Bu
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meyanda şurasına da işaret etmek icabeder
k i : Toprak Maihsulleri Ofisi hububat satış fi
yatları ile ıslah edilmiş sertifikalı1 tohumluk
fiyatlarının mukayese edilmemesi icabeder. Bu
nunla 'beraber çiftçiye intikal ettirilen sertüfi-
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kalı 've 'kontrollü tdhum'luk fiyatları ile
ıbaşahm fiyatları arasında da 'büyük bir fark
meıvcut değildir.
Beş Yıllık Kalkınma Plânına »göre 3ıer yıl
üretilmesi gereken sertifikalı fonunduk.
Yetiştirme programı

Yıllar

Resmî sektör
tarafından
Ton

îhJtîyacı 'bulunan
tohumluk ımiktan
Ton

1963
1964
1965

80
120
1'6Ö
205
250

ime
1967

Toplam

000
000
000
000
000

özel sektör
tarafından
Ton
—
40 000
180 000
125 000
170 000

80 000
80 OOÖ
80 000
80 000 *
80 000

.

4'1<5 000

400 000

8H5 000

'Tohumluk İstişare 'Komitesince Toprak Mahsulleri Ofisi basalım fiyatlarına ıg'öre tohumluk fi
yatları aşağıdaki şekilde tesıbit olunmuştur,

Tofhu'mluğun
cinsi
Makarnalık sert
buğday
Ekm eklik vulgare
Ekmeklik top baş
Beyaz arpa
Yulaf

Ofis basalım
fiyatı

Ofisin satış
fiyatı

alımı

Kontrollü, sertifikalı anaç orji
satım
alım
satım
alım

satım

78
75
73
43
40

88
80
80

83
80
'78

BAŞKAN — (Sayın înıirzalıoğlu
İBRAHİM İMİRZALIO&LU (Ankara) —
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana lütfet
tikleri cevaplardan dolayı teşekkür etmek iste
rim. Benim, bu mevzuu (buraya getirmemin
başlıca sebeplerinden birisi kendileriniln konuş
malarının sonunda bağladıkları cümlede mev
cuttur. Çiftçiye ve dejenerasyona mâni olmak
için tohumlamada ıslalh edilmiş, Devlet Üret
me Çiftliklerince ıslalı edilmiş toihumları kul
lanmaya teşvik unsurudur. Ofisin basalım fi
yatı 1(11,33 den ödediğimiz ekmeklik yumuşak
(beyaz buğdayın basalım fiyatı 73 kuruş; ha
sat masraflarını falan hesaba katmadan. Çift
çi (baş fiyatla sattığında bu buğdayın nakliye
borsa ve hamaliyesi düşüldükten sonra çiftçi
nin eline geçecek para miktarı kilo başına 70
kuruştur. Diğer taraftan bu 'zikrettiğimiz be

931
90
188
53
50

'90
'89.
83

175
170

105
100
9S

1'20
lttB
İİİ2

im

m

•n
75

100
100

60

yaz yumuşak olan tohumluk Sayın Bakanın
belittikleri gibi 82 kuruşa değil, benim bildi
ğime göre 87 kuruş civarında olacak. 111,33
buğdayın 'tohumluk fiyatı.' Şimdi bu aradaki'
fark çiftçiyi ıslalh edilmiş 'verimini artıracak,
kaliteli tohum kullanmak hevesinden alıkoy
maktadır. Çok zaman çiftçi Devlet Üretme
Çiftliklerinde fodram mevcut bulunmasına rağ
men dafha ucuz ve kendi (menfaatine istifadeli
bulduğu, kendi yetiştirdiği dejenere
olmuş
buğdaydan tohumluğunu ayırmaktadır. Dev
let Üretime Çiftlikleri kuruluş maksat ve ama
cı 'bakımından bu müessesenin Görev ve kuru
luş Kanununun birinci maddesini okuyorum.
«Yurt çiftçiliğinin zirai verimini artırmak, is
tihsali çeşitleştirmek ve mahsulün kalitesini
yükseltmek amaciyle iyi toUramluk, damızlık ve
fidan ihtiyacını sağlamak, tarım alanında çift-
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çiye önderlik: ve öğreticilik yaptırmak üzere
k u r u l m a bir teşekküldür. Şimdi Ibıı tohum
fiyatlarının tespitinde öyle anlaşılıyor ki Dev
let Üretme Çiftlikleri evvelâ baz fiyat olarak,
esas fiyat 'olarak, Ofisin kahul ettiği fiyat ola
rak ele almıştır. Halbuki Ofisin tesbit ettiği1
fiyatlar nihayet ımüstahsılm kâr payını ihtiva
etmektedir. Halbuki Devlet Üretme Çiftlik
leri, yaptığım soruşturma ve araştırmalara gü
re, maliyet, bu 111,33 buğrayda elli kuruş ci
varındadır. Bunun selekte edilmesi, elenmesi
suretiyle altından çıkan düşük kaliteli buğday
yemeklikte kullanılıyor ve bunun hiçbir zaman
satışı '50 kuruştan aşağıya düşmüyor. Eğer
Devlet Üretme Çiftliği kâr gözetmeksizin ku
ruluş maksat ve amacına uygun olarak hakiki
ımaliyet fiyatı üzerinden yaptığı masrafları ilâ<ve etmek suretiyle tohumluğu değerlendirme
mevkiinde olursa - ki bu gayet makuldür çiftçinin lehine ve 'onun ıslah edilmiş ttolhum
kullanmaya teşvik edici bir yola girmiş olur.
Aksi halde arz ettiğim gibi çiftçi 'bu yıl bilhas
sa görüldüğü veçhile, çiftçi kendi 'mahsulünü
Oıiçjbir zaman baş fiyatla satamamaktadır. Bil/
(hassa (bu yıl 65 kuruşa kadar en vasıflı buğda
yı satmış, hundan nakliye bedeli, Iborsa ve (ha
maliyesini düşüldükten sonra eline 62 kuruş
civarında para 'geçmiş, ö b ü r tarafta, 'Sayın
(Bakanın buyurdukları gibi, 82 kuruştan' dahi
olsa bu durum karşısında arada 20 kuruş çiftçi
aleyhine fark vardır. Çiftçi kiloda bu 20 ku
ruşu göze alacak takatta değildir. Devlet
Üretme Çiftlikleri Görev 've kuruluş Kanunu
nun 19 ncu maddesinde tohumluk bedelinin
nasıl tâyin edileceği zikredilmiştir. «Genel Mü- I
dürlük işletmelerden elde eittiği iyi tohumluk,
damızlık ve fidanları Tarım Bakanlığının be
lirteceği esaslar dairesinde peşin para ile; ya
hut, taksitle yahut tranpa suretiyle satar.»' 'Ta
rım Bakanlığınca bu hususlarda belirtilmesin
de döner sermayenin umumi zarara uğrama- ı
ması göz önünde bulundurulur. Yani Tarım
Bakanlığı bu tohumluk fiyatını tesbit ederken
zarara girmiyeıcek hadde bir fiyat tesbit etmek
mevkiindedir. Yoksa ayrıca bunun üzerinde
Ibir kâr düşünmesi movzuubahis değildir. Ger
çi döner sermayeli katma 'bütçeli bu teşekkül
lerin birçok ihtiyaç ve masrafları vardır. De- vamlı surette Hazineye yük olmamak için bun
ların kâr etmeleri de mevzuıbahsolabilir. An-
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I cak bu kâr çiftçiye, müessesenin kuruluş mak
sat 've amacına uygun olarak çiftçiye verile• ceği tohumlukta değil, diğer üretme mevzula
rından meselâ tohumluktan 'gayri hububatın
Ofisçe, tüccara satışında, damızlıktan gayrı
yetiştirdiği hayvanların sair surette satışında
bu faydayı ve ticari zihniyeti ^gözetmesi lâzumgelir. Bu bakımdan yine 19 ncu maddenin
3 ncü fıkrasını burada zikretmek faydalı oluı
kanaatindeyim. (Bakanlar ıKurulunca belirti
lecek esaslara (göre maliyetten aşağı yapılan
satışlar yüzünden hâsıl olacak zarar ertesi yıl
Tarım Bakanlığı bütçesine konacak -ödenekle
karşılanır) demek suretiyle çiftçiyi teşvik ba
kımından hattâ icalbmda zararın dahi göze alın
ması kuruluş maksat ve amaçlanndandır.
Muhterem Bakandan istirhamım; bu yıla
kadar ikmal edilmemiş 'Oİan (bu hususun bun
dan Sonra nazara alınmasını ve çiftçiye kalite
li, dejenere olmamış tohum kullanma alışkan
lığını getirilebilmek bakımından Devlet Üret
me Çiftliklerinde üretilmiş tohumların ucuz
bedelle intikalinin sağlanmasını rica ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sionı cevaplandırılmıştır.
1.8. — Erzurum Milletvekili Nihat
Diler'in,
Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak
yolların
durumlarına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/713)
BAŞKAN — Sayın Diler? Buradalar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı? Bayındırlık Bakanı
bulunmadıkları için gelecek soru gününe bıra
kıldı.
19. — Tolcat. Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tnkat şehri içendeki asfaltın ne zaman yamla"agı,na dair Bayındırlık
Bakanından
sözlü
sorusu (6/714)
BAŞKAN — Tokat Milletvekili Mnhmet Kazova, yoklar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır.
20. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat ü° Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/715)
BAŞKAN — Sayın Kazova bulunmadıkları
için bu 'sözlü soruları da gelecek soru gününe
bırakılmıştır.
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Ruhi Soyor'in, Niğ

de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj re kanalı yapıldığına
Tarım Bakanı

Turan

dair soru önergesi ve*
Sahin'in

sözlü

cevabı

(G/716)
BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Soyer
buradalar. Sayın Tarım Bakanı da buradalar.
Sözlü soruyu okutuyorum.
16 Eylül 1963
Millet Meclisi Başkanlığına,
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tnnıf-ndan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim.
Niğde Milletvekili
Ruhi Soy er
1. Kuraklık bölgesinin küçük sulrmıı idle
rine öncelik verilmesi 5 Yıllık Kalkınma Plânı
mızı n âmir hükmü olduğuna göre 1908 yılı için
de Niğde ili cevreHi'nde yeniden kaç sulama
tesis, sondaj ve kanalı yapılmış ve kaç hektar
arazinin sulanması imkânı sağlanmıştır1?.
2. Bu ilde projesinin hazırlanmasını bekliyen kaç mevzu var ve tamamlanmiış kaç proje
mevcuttur?.
3. Bu il çevresinde 1964 yılı icra plânına
kaç yeni sulama projesi alınmakta ve bunlarla
ne kadar hektar arazinin yeniden sulanma im
kânı sağlanmış olacaktır.:
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ
la) — Sayın Ruhi Soyer'in, Niğde ili civarında
yapılan ve yapılacak olan sulama tesisleri hak
kında sorularını cevaplandırıyorum.
1. 1963 yılma Niğde ili çevresinde 27-1 137
lira. yatırım tutarında, 1959 hektar araziyi su
lama imkânı olan 4 aded sulama tesisi ve kanal
ıslahı ile 759 081 lira yatırım tutarmda ve 410
hektar, araziyi suluyacak olan 4 yerde 19 aded
sondaj kuyusu açılını ası ve bir yerde 79 235 lira
yatırım bedelli 120 hektar araziyi içine alan
drenaj kanalı işi ele alınmış olup bunlardan 5
adedinin inşaatı devanı etmekte ve 4 adedi de
ihale safhasında bulunmaktadır.
Bu ilde etüt neticesi müsbet görülüp proje
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hazılanmasını beki iyen 8 mevzuu lile projesi
tamamlanmış 1 930 916 lira yatırım tutarında
ve 1 451 hektar sahayı kapsıyan 10 aded proje
mevcuttu;'.
Hazır olan bu projelerden i 389 470 lira ya
tırım tutarında ve 1 115 hektar sahayı kapsıyan 3 proje 1964 yılı icra plânına ithal edilmiş
bulunmaktadır.
2. Projesi hazır olup da icra plânına ithali
mümkün olmryan ve kent' tutarı az miktarlara
inhisar eden diğer küçük projelerden rantabl
bulunanların 1964 icra plânına «iller münferit
sulama projeleri için» ayrılan tahsisattan karşı
lanmak süratiyle tatbikine çalışılacaktır.
BAŞKAN — Sayın Soyor.
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem
arkadaşlarımı, bu vesile ile bir noktayı da Yük
sek Meclisin, nazarı dikkatine arz etmek istiyo
rum. Bu sözlü sorum 6 ay evvel verilmişti. 6
aydan beri haftada bir gün sözlü soıuları 16,00
dalı sonraki saatlere inhisar ettirmemiz yüzün
den sözlü sortim gündemde 'bekleyip durmuştur.
Bu yüzden birçok sorular aktüalitesini kay
betmekte ve sorulma maksadı da zail olmakta
dır.
Şimdi bu noktayı böylece tesbit ettikten son
ra çok kıymetli ve enerjik Tarım Bakanımızın
vukufla vermiş oldukları cevaplara
bilhassa
teşekkürlerimi sunmak isterim.
Muhterem arkadaşlarım, hepiniz Orta - Ana
dolu'nun uc kadar verimsiz, ne kadar kurak ve
bilhassa geçen sekiz yıl zarfında bu kuraklık yü
zünden ne kadar iztırap çektiğini bilirsiniz, ku
rnan zaman kulaklarınızı bu hususta rahatsız et. m iş okluğumu da hatırlarsınız. Bu sebepledir
ki; bu mıntakanın esasen içerisinden büyük sular
geçmemesi dolayısiyle ancak küçük sulama işle
riyle tatmin edilmesi icabeden, bu mıntakanın bu
mevzuları, üzerinde ne kadar büyük hassasiyetle
durulsa a^dır. Bu bakımdan huzurunuzda şimdi
Muhterem Tarım Bakanımıza da bir muhtıra ol
mak üzere arz edeyim ki; 100 küsur proje yapıl
mak üzere yalnız Niğde Toprak - Su Başmühen
disliğinde beklemektedir. Bunlardan, anladığıma
g;öro 1964 plânı için, yahut 1964 tatbikatı için
ancak üç tanesi hazırlanabilmiş, alınmış, diğer
leri yine kaderini bekliyecektir. Halbuki bunla
rın birçokları köy hakikaten kaderini bu küçük
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sulamaya başlıyarak, her gün bir damla su gelir
de kurtulabilir miyim diye feragat içinde bekliycn insanlardan mürekkeptir. Bu bakımdan, bil
hassa Toprak - Su mevzııumuzun büyük mikyasta
takviye edilmesi ve köylünün bir an evvel sulama
suyuna kavuşturulması hususunda büyük gayret
sarf edilmesinin lüzumlu olduğunu bir defa da
ha arz etmek isterim.
Niğde'de hakikaten Sayın Bakanın saydığı iş
ler yapılmıştır. Yalnız iki nokta üzerinde dik
katlerini çekmeyi vazife sayıyorum. Bunlardan
birisi Narazan'daki toprak ıslahına üç seneden
beri bir sürü para sarf edilmiştir ve bendenizco
sarf olunanla alınan nema arasında büyük fark
olduğu kanaatindeyim.
İkincisi; çiftçi eğitim kampı diye yapılan fa
aliyettir. Bu sene Niğde'nin Altay köyünde çift
çi eğitim kampı yapılmış ve bu eğitim kampına
60 bin lira sarf edilmiştir. Güya teraslama ya
pılmış, fakat bu teraslamanın hiçbir fayda getirimi mevcut olmadığını mahalline Sayın Köy Bakaniyle beraber gittiğimizde gördük. Ama, orada
köyün beklediği küçük bir kanal vardı. Eğer, bu
nunla temin etmiş oldukları bu 60 bin lirayı, bu
kanalın yapılmasına sarf etmiş olsalardı, köye,
kendilerine büyük hizmet etmiş olacaklardı. Bu
bakımdan bilhassa Muhterem Bakanımızın dikka
tini çekmek isterim.
önümüzdeki 1964 bütçesi içine koymuş okluk
ları projeye alınmış olan üç büyük iş hakikaten
mühimdir. Aksaray'da developman ve bir de
Koyunlu'da havuz. Koyunlu köyü büyük bir ka
sabamızdır. Memleketin neresinde bir halıcı gör
seniz, bu köyün mensubudur ve hakikaten çok ça
lışkan insanlardan mürekkeptir. Arazileri eğer
sulanacak olursa büyük fayda temin edileceği
muhakkaktır.
Bir de Eğnelli köyünde büyük bir su membaı
çıkmış. Bu su membaının ele alınmış olması beni
hakikaten sevindirdi. Bilhassa çok büyük fayda
lar temin edecek olan bu teşebbüsün ele^almmış
olmasından Sayın Bakana ve Toprak - Su Teşki
lâtına şükranlarımı sunarım.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde
ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717)
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı bulunmadığı
için gelecek soru gününe kalmıştır.
23. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât du
rumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının sağ
lık merkezine kavuşturulmalarına
dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü SOÎ'USU
(6/718)
BAŞKAN — Bakan bulunmadığından gelecek
soru gününe kalmıştır.
24. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga ha
mamlarının modern bir kaplıca haline getiril
mesine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Celâlettin Uzer'in sözlü cevabı (6/719)
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
16 . 9 .1963
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim.
Niğde Milletvekili
Ruhi Soyer
Niğde ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut
Ziga hamamlarının modern kaplıca haline geti
rilmesi için 1963 yılı icra plânının İller Bankası
kısmına konulmuş ve Resmî Gazete ile de ilân
edilmiş bulunan 600 000 liralık tahsis niçin sarf
edilmemiştir? Eğer kaldırilmışsa mucip sebebi ne
dir?
İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLET
TİN ÜZER (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
larım Niğde Milletvekili Saym Ruhi Soyer'in
Horularına cevap arz ediyorum. 1963 Genel büt
çesinden; borçlanma gücü
bulunmıyan bele
diyelerin âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere
30 000 000 iralık hibe temin edilebileceği dü
şünülerek İller Bankası 1963 programı hazırlan
mış ve Niğde ilinin Aksaray ilçesine bağlı Yaprakhisar köyündeki Ziga kaplıcalarının ıslâh ve
ve ihyasıda öngörülerek programa alınmıştı,
Ancak, İller Banlkası yatırımları için te
min edileceği düşünülen 30 000 000 liralık hibe
tahsisatının Türkiye B. M. M. ce 20 000 000 lira
olarak kabul edilmesi, programın aynen gerçek
leşmesine imkân bırakmadığımdan Banka Mü-
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dürler Kurulu; 4759 sayılı Kanun gereğince
24 . 1 . 1963 ve 95 sayılı kararlariyle yapılan
hibe tahsisatı kısıntısı dolayısiyle programı
nı revizyona tabi tutmuş ve durum banka ta
rafından 29 . 1 . 1963 gün ve 420/7939 sayılı
yazı ile Maliye Bakanlığına, 29 . 1 . IS'63 gün
ve 422/7941 sayılı yazı ile Devlet Plânlama
Teşkilâtı Müsteşarlığına ve 29 . 1 . 1963 gün ve
421/7940 sayılı yazı ile de Bakanlığıma bildi
rilmiştir.
Yapılan kısıntıya paralel olarak finansma
nı hibeden temin 'edilen birçok tesislerin 1963
yatırımları azaltılmış, diğer taraftan finansma
nı hibeden karşılanacağı düşünülen 22 000 000,
lira keşif bedelli ve 1963 yatırımı 4 000 000, lira
olan Balıkesir içme suyu tesisleri ile yine fi
nansmanının tamamı hibeden temin edilecek
olan 1 000 000 lira keşif Ibedelli ve 1963 yatırı
mı 600 000, lira olan Ziga kaplıcaları tamamen
programdan çıkarılmıştır.
Ziga kaplıcaları programdan çıkarılırken
aynı il dâhilinde Çiftehan kaplıcalarının bu
lunuşu ve bankaca bu tesislerin tevsi ve ıs
lâhı için 1961 de 111 000, lira kredi verilmiş ol
ması, ayrıca 1963 programına da 972 000, lira
lık bir tahsisat konulduğu göz önüne alınmış, öte
yandan Ziga kaplıcalarının ileri derecede tu
rist çekecek nitelikte olmayışı da nazarı dikka
te alınarak 1964 programına alınması uygun
görülmüştür.
11329 sayılı Resmî Gazetede hibe tahsisa
tında kısıntı yapılmadan önce hazırlanan prog
ram neşredilmiş olduğundan; Ziga kaplıcala
rı, Resmî Gazetenin 145 nci sayfasında Turizm
kısmında ve iller Bankası yatırımları arasında
yer almış bulunmaktadır.,
Ziga kaplıcalarının 1 nci kısım inşaatı finans
manı tamamen hibeden karşılanmak üzere,
400 000, lira olarak iller Bankası 1964 yılı
programına alınmıştır. 1964 yılı harcaması
200 000, liradır. Hibe temin edildiği takdirde
bu tesis 1964 yılında ele alınabilecektir.
Efendim, 1963 deki 20 milyon liralık bir
hibe ki, banka bu hibenin hepsi alınamamıştır.
17 milyon liralık hibe halen verilmemiştir. Ken
dileri müşkül durumdadır. Ziraat Bankasının
bu seneki, 1964 yılındaki hibesinden 60 milyon
lira istenmiştir, ancak 38 milyon verilmiştir.
Bu hazırlık çok evvel yapıldığına göre, ancak
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8 ay evvelki sorunuza cevap verdim. Bugün
dahi sizin kaplıcaların ele alınması biraz tehlikeye
girmiştir.
Arz ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Soyer.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, bu mev
zuu karakteristik bir mevzu olarak huzurunuza
getirmiş bulunuyorum. Karakteristik ciheti ş u :
fBu kaplıcanın modern hale ifrağı için 1 milyon
lira İller Bankasnca konulmuş. Plânlama Teş
kilâtınca bu miktar 600 'bin liraya indirilmiş ve
Resmî Gazete ile de umumi efkâra bütün yapı
lacak işler gibi ilân' edilmiştir. Takdir buyurulur ki, bir işin Devlet tarafından yapılacağını
taalhhüdeden ve bunun Resmî Gazete ile ilân
edilmiş olması durumu artık milletçe onun ya
pılacağına katî nazarla "bakılması
demektir.
Ben iller Bankasının hazırladığına kaani oldu
ğum, Sayın Bakanca verilen bu cevabı, aflarına güvenerek, yerinde bulmuyorum. Çünkü, arz
ettiğim gi'bi, evvelâ bu iş için 1 milyon lira 'ko
nulmuştur, sonra 600 000 lira Devlet Plânlama
Teşkilâtı tarafından kabul, Devletin yapacağı
işler meyanında Resımî Gazete ile ilân edilmiş
tir. Ondan sonra iller Bankası Umum Müdür
lüğünün kendi idari heyetince verilmiş olan bir
kararla toptan kaldırılmıştır.
Şimdi böyle olunca, ben Muhterem Heyeti
nizden ve Sayın Bakandan soruyorum: Millet
yapılacak işi için müracaat eder, bir netice ola
rak da vaid ,alır. Bu vaid programa ıgirer, prog
ram Resmî Gazetede ilân edildikten sonra ar
tık katiyet kes'beder. Bir defa katiyet keslbettikten sonra, bu programın, kimin tarafından
olursa olsun ve bilhassa bir barika idare he
yetinin, Devletin, Resmî Gazetesi ile yapacağımı
diye ilân ettiği (bir şeyi rap diye kaldırabilmesi
dikkate değer hâdiselerdendir.
Böyle olunca, 'biz yapacağım ıdenen ve yapı
lacağı Resmî Gazete ile ilân edilen, plânlamada
kararlaştırılmış bulunan
tatbikatının yapılıp
yapılmıyaaağı hakkında millete katî ,biır şey söy
lemek durumunda olmayız, milletvekili 'olarak.
Gidiyoruz, diyoruz ki Ihlara vadisi GÖreme'den daha mühimdir, buraya yapılacak yol
üzerindedir. Bu Ziga hamamına binlerce vatan
daş gelir, açıkta yatar, sağlık bakımından is
tifade eden. Binaenaleyh, böyle turistik bir yo
lun üzerindeki bu hamamın biran evvel mede-
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edilmiş bir ödenektir. Finansmanı karşılanama
dığı, yani Hazine bize bu parayı vermediği tak
dirde biz bunu nasıl yapabiliriz?
Daha mübrem ihtiyaçlan olan memleketimiz
de içme suyu, elektrik ve yol derdi gibi birçok
hayati işler varken; kaplıcalara para tahsis edile
memesi doğrudan doğruya Hazinenin kısıntısı
nın neticesidir. Maliye Bakanı kendileri izahat
versinler. 30 milyon, 20 milyon liraya iniyor. 20
milyondan ancak 7,5 milyon lira alıyoruz, birçok
daha başka içme suları da yapılamamıştır. Kaldı
ki Ziga hamamları yanında çok yalanında Çiftehan hamamları vardır. Oraya da bir hayli pa
ra yatırılmıştır. Binaenaleyh bu sene istediğimiz
hibe 65 milyon lira iken 38 milyon liraya indiril
miş durumdadır. Buna göre birçok programları
mızda 165 milyon liralık ihalelerimiz vardır.
Bunların hepsi bir programa alınmıştır. «Prog
ram, program» diyoruz. İller Bankası İdare He
yeti ve Genel Başkanı, bununla vermiyor gibi bir
töhmet altında tutulamaz. Çünkü onlar da bu fi
nansmana karşı bu para meselesidir, vercektir.
Eğer Aksaray'ın Belediyesinin kendi finansman
faaliyeti müsaitse, borçlandırma yapalım, kendi
leri yapsınlar. Hazine para vermezse biz nasıl ya
palım. Bunu arz edeceğim. Maliye Vekili versin
yapalım. Hürmetlerimle.

ni (bir hale getirilmesi ve ıgelen geçenin de gö
rebileceği perişanlıktan kurtulması icabeder,
diye .müracaat ederiz, şu veya bu mütalâa ile
İller (Bankası İdare Meclisinin veya Umum Mü
dürünün aklından «Çiftehan vardır, orada bu
•hamamlar varken ikinci bir Ihamama dalha bu
kadar para koyamam» diye kaldınlıvermesi,
(bence en hafif mânada Devletin yapmış lolduığu
plâna karşı lâuhaliyane bir tasarruftur. (Bunu
Meclis kürsüsünden tescil etmeyi vazife sayıyo
rum.
Mulhterem arkadaşlan/m, hakikaten burası
muhterem bir yerdir ve Türkiye'nin Hıristiyan
ların yeraltı kiliselerinin en çok toplandığı ve
en "müzeyyenlerinin, Göreme'den daha çok mü
zeyyenlerinin, toplandığı 101 kilise diye adlandı
rılan çoğunun bulunduğu bu mıntakaya tesa
düf eder. 'Bu bakımdandır ki; biz teşebbüsle
rimizi Iburasmı gelip gezen turistlerin nazarı
dikkatini celbeden hu perişan vaziyetten kur
tarılması için yaptığımız teşebbüste aldığımız
müspet netice sonunda havanda su dövdük. Ya
ni Umum Müdürlüğün, bir tasarrufu veya Ban
ka tdare Heyetinin bir karan ile isterse Devlet
karar vermiş 'olsun, ister Plânlama karar ver
miş olsun, isterse; Devet hu karan Resmî Ga
zete ile kabul etmiş, ilân etmiş clsun kaldıriilahiliyor. Bu doğru bir şey değildir. Kaldı ki; bu
evvelâ bir milyon lira idi. Şimdi Sayın (Bakan
beyan huyurduklam 30 .milyon lira yerine 00
milyon lira vermekle 600 bine inmiştir, ve kararlaşmış, Resi Gazetede ilân edilmiştir. Bu 20
milyona inmesi mazeret değildir. Çünkü 600 bi
ne de bir milyondan inmiştir, 20 milyon verildi
diye. O Ibakımdan ben hakikaten yaplmış olan
bu tasarrufun yerinde almadığını ve Devlet
muamelâtında, Devlet taahhütlerinde bilhassa
Resmî Gazeteyle ilân verip yapmış olduğumuz
taahhütle (millete karşı daima 'taahhüdü yerine
getirmiş olmaklığımuzı bir defa daha tekrar ede
rek Sayın Bakana kendi zamanında vukulbulmamış bulunan hu hâdiseden dolayı hu kadar
konuştuğum için kendilerinden 'özür diler, te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
JiMAR VE İSKÂN BAKANI GELÂLETrPÎN
ÜZER (Eskişehir) — ıSayın Başkan, muhterem
milletlvekilleri; Sayın Ruhi Soyer arkadaşımın
•beyanatı doğrudur, ancak hu hibeden tahsis
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BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. Konuşmak
mı istiyorsunuz Sayın Soyer?. Buyurun.
RUHİ SOYER (Niğde) — Ben Sayın Baka
nın vermiş oldukları cevaba hak veriyorum. Elbetteki aldıkları para nisbetinde çalışacaklar ve
işi yapacaklar. Ama şurada tartışılmış olan bir
işin de Meclisin huzurunda açıklanması için 2 nci
defa söz almış bulunuyonım.
Buyurdular ki, geçen sene 20 milyondu, bu se
ne 38 milyon olmadığı halde 60 milyon istenmiş
ti. 38 milyon verildi.
38 milyon olduğu için yeni Ziga hamamı teh
likededir dediler.
Muhterem arkadaşlarım; 20 milyon lira kon
du, tehlikede; 38 milyon kondu, gene tehlikede...
İnsafınızı rica ederim. Bakanın dikkatlerini rica
ederim. Ümidediyorum ki, 1964 yılında olsun bu
tehlikeyi, yüksek huzurlarınızda şimdi konuşmalariyle kaldırmak lûtfunda bulunsunlar. Rica ediyonım.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

— 359

M. Meclisi

B : 48

25. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Bü
yük Ata'nın,
ismi ortaya konularak
yapılan
maçlardaki hasılata ve seyircilerin
durumlarına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720)
BAŞKAN — Sayın Osma?. Burada. Başbakan
veya mevzu i]e ilgili Devlet Bakanı bulunmadığı
için gelecek soru gününe bırakılmıştır.
26. — Mardin Milletvekili
Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721)
BAŞKAN — Sayın Aybar?.. Yoklar. Gelecek
soru gününe bırakılmıştır.
27. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/722)
BAŞKAN -— Saym Abdurrahman Güler?...
Yoklar. Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır.
28. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün,
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki
ilkokul öğretmen
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/723)
BAŞKAN — Saym Ataövl Burada. Millî Eği
tim Bakanı bulunmadığı için gelecek soru günü
ne bırakıldı. •
2.0. — Tunceli Milletvekili
Vahap Kışoğlu'nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan
yasak bölge kararının kaldırılması
hususunda
ne, düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/724)
BAŞKAN — Soru sahibi olmadığı için bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe bı
rakılmıştır.
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karayolları programına alınacağına dair,
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726)

Ba

BAŞKAN — Bakan olmadığı için gelecek so
ru gününe bırakıyorum.
32. — Bolu Milletvekili
Turgut Çulha'nın,
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727)
BAŞKAN. — Saym Turgut Çulha?. İzinli ol
duğu için gelecek soru gününe bırakılmıştır.
33. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in,
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/728)
BAŞKAN — Saym Ali Naili Erdem?. Burada
mı?. Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır.
34. — Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet
Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne ka
dar, her toplantı yılında kaçar birleşim yapıl
dığına ve birleşimlerin süresine dair, Millet Mec
lisi Başkanlığından sözlü sorusu (6/729)
BAŞKAN — Saym Turgut?. Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe bı
rakılmıştır.
35. — İzmir Milletvekili
Şükrü
Akkan'ın,
6831 sayılı Orman Kanununun,
antidemokratik
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine
dair, Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/730)
BAŞKAN — Saym Akkan?. Yok. Bir defaya
mahsus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıl
mıştır.

olduğu için

36. — İzmir Milletvekili
Şükrü
Akkan'ın,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat
gösterilen gayrimenkullerin
değer baremlerinin
günün şartlarına ve alım - satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu
(6/733)

31. — Erzurum Milletvekili
Nihat Diler'in,
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman

BAŞKAN — Saym Şükrü Akkan?. Yoklar.
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakıldı.

30. — Bolu Milletvekili
Turgut Çulha'nın,
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp
düşünülmediğine
dair,
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/725)
BAŞKAN — Soru sahibi izinli
gelecek birleşime bırakılmıştır.

M. Meclisi

B : 48

37. — İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'nın,
Trakya'da yapılan SOUTHEK - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri üe Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin nedsn davet
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734)
BAŞKAN — Sayın Osma?. Buradalar. Millî
Savunma Bakanı?. Yoklar. Gelecek Birleşime bı
rakıldı.
.3.9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip
vermediğine
dair Başbakandan sözlü soru önergesi ve Maliye
Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevabı (6/735)
BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Ataövf Burada. Başbakan adına Maliye Vekili bura
da. Soruyu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanca söz
lü olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile
arz ederim.
Antalya Milletvekili
îhsan Ataöv
1. Bakanların seri halinde yaptığı yurt içi
ve yurt dışı geziler bir programa bağlanmış
mıdır?. Yapılan bu geziler Bakanlar Kurulu ça
lışmalarına ve memleket, işlerine sekte verme
mekte midir?
J963 bütçesinden Bakanların yurt içi ve yurt
dışı gezileri için aklıkları geçici ve sürekli görev
yolluklarının her bakan için ayrı ayrı miktarı
nedir?
3. Bu gezilerde tasarruf zihniyetine ve taşıt
Kanununa riayet edilmiş midir? Bu konuda ba
sında çıkan tenkidler nasıl karşılanmıştır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın İhsan Ataöv'ün sorularına, soru sırası ile
cevap arz 'edeceğim:
1 nci sorularına cevabım: Malûm bulunduğu
üzere bakanların vazife gezilerini 3 gurupta
mütalâa etmek mümkündür.
A) Anayasanın 105 nci maddesinin 1 nci
fıkrasında yer alan ve Hükümetin genel siyaseti
ni yürütmesiyle ilgili bulunan seyahatler,
B) Aynı maddenin 2 nci fıkrasında ifade-
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sini bulan ve bakanların münferiden sorumlu
bulundukları kendi yetkisi içindeki işlerle ve
•emirleri altındakilerinin eğilim ve işlemleri ile
ilgili geziler,
C) Milletlerarası bâzı teşekkül ve müessese
lerin tarihi belli toplantılarına katılmak maksadiyle ve bu teşekküllerin bir elemanı olarak
yapılan seyahatler. Takdir buyurulacağı üzere
bu gezilerin ben sadece (A) işaretli grupa gi
renler Hükümet çapında bir programı gerekli
kılar. Bakanlar bu maksatla seyahat yapmamış
lar ve binnetice böyle bir programda yapılma
mıştı,
2 nci grup maksatlar için yapılan geziler, ba
kanların kendi takdirlerine ve bakanlıklarının
hizmet icaplarına göre ifa edilmekte olduğun
dan bunlar için topluca bir program yapılma
sı ne gereklidir ve ne de mümkündür.
3 ncü grup seyahatler Milletlerarası teşekkül
lerin önceden belli kongre ve toplantılara katılmak
için yapılmakta olup bunların da yurt içinde plan
lanması düşünülemez. Bunlar dışında tabiî fev
kalade haller ve arızî sebepler yüzünden yapı
lan meselâ Başbakanın Amerika Birlaşik Dev
letleri Başkanın ölümü dolayısiyle bir seyahat
gibi seyahatlerin de önceden planlanması müm
kün değildir. Bakanların gezileri, Bakanlar Ku
rulu çalışmalarına sekte vermemektedir. Mem
leket işleri yönünden ise sekte verdiği değil bi
lâkis tanzim edici mahiyette oldukları düşünülmektedir.
Cevap 2 :
1 . 3 . 1963 tarihinden, 3 . 12 . 1963 tarihine
kadar - soru daha evve sorulmuş olduğu için bu
tarihi esas aldım - bakanların genel bütçeden,
katma bütçelerden ve fonlardan aldıkları yol
lukları arz edeyim. Emrederseniz müfredatını,
arzu ederseniz yekûnu okuyayım.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müfredatlı
olsun.
MALÎYE BAKANI F E R Î D MELEN (Deva-mla) — Müfredatını okuyorum. Yurt içini
okuyorum.
Başbakan yurt içi yolluk almamıştır. Ekrem
Alican Bey almamıştır. Hasan Dinçer Bey
1 362 lira. Turhan Feyzioğlu almamıştır. Necmi öktem Bey 1 497, Abdülhalk Kemal Bey
625, îlhami Sancar Bey 503 lira, Hıfzı Oğuz
Bekata Bey 3 124 lira, Feridun Cemal Erkin
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Bey 1 700 lira, Ferid Melen 2 696 lira, İbrahim
öktem Bey 4 652 lira, Şevket Raşit Hatipoğlu
Bey 1 500 lira, Ilyas Seçkin Bey 417 lira, Ah
met Oğuz Bey 2 291 lira, Yusuf Azizoğlu Bey
2 262 lira, Muhlis Ete Bey 547 lira, Orhan öztrak Bey 1 360 lira, Mehmet Izmen Bey 1 957
lira, ihsan Şeref Dura Bey 2 350 lira, Rifat
öçten Bey 1 020 lira, Bülent Ecevit Bey 2 539
lira, Fethi Çelikbaş Bey 3 10)3 lira, Nurettin
Ardıçoğlu Bey 1 875 lira, Celâl Tevfik Karasapan Bey 2 16'6 lira, Fahrettin Kerim Gökay
Bey 4 060 lira olmak üzere yurt içi gezileri ce
man 43 625 liradır.
Yurt dışı gezileri için, Başbakanın son Ame
rika seyahati için 29 364 lira, Ekrem Alican
Bey 4 048 lira, Hasan Dinçer Bey 30 144,
Turhan Feyzioğlu 31 500 lira. Yalnız bunlar
içerisinde nakil vasıtaları ücretleri de dâhil
dir, mühim hususu da odur.
Necmi ökten Bey 7 947 lira, Abdülhak Ke
mal Yörük Bey 18 145 lira, İlhamı Sancar
Bey 3ı3 702 lira, Hıfzı Oğuz Befcata Bey 6 824
lira, Feridun Cemal Erkin Bey 190 388 lira,
Ferid Melen Bey 16 767 lıira, Şevket Raşit Ha
tipoğlu Bey 19 2,25 lira, llyas Seçkin Bey
1 500 lira, Ahmet Oğuz 13 909 lira. Yusuf
Azizoğlu 11 4315, Muhlis Ete 18 026, Orhan
öztrak 1 3,60, Mehmet Izmen 18 707, İhsan
Şeref Dura 1 020, Fahrettin Kerim Gökay
35 000, Celâl Tevfik Karasapan 2 166, Nu
rettin Ardıçoğlu 12 205, Fethi Çelikbaş 12 238,
Bülent Ecevit 12 936, Rifat öçten 1 020 lira.
Bir yıllık dış seyahatler yekûnu 497 bin lira,
umumi yekûn 540 bin liradır.
ISual 3 : Bu gezilerde tasarruf zihniyetine ve
Taşıt Kanununa riayet edilmiş midir? Bu ko
nuda basında çıkan tenkidler nasıl karşılan
mıştır?
Cevaplarımı arz ediyorum :
Bu gezilerde, gezilerin hakikî hizmet ihti
yaçlarına hasredilmesi miânasında tasarruf zih
niyetine riayet edilmiştir. Aksini düşünmek
gezilerin hizmetle ilgili olmıyan maksatlarla
yapıldığını mülâhaza etmek mânasına gelir.
ıSeyahatin gayesi kabul edildikten sonra da
masrafın miktarı itibariyle tasarruftan bahse
dilemez. Zira bu takdirde masrafın miktarı
sadece 6245ı sayılı Kanuna göre istihkak kesbedilen yolluklar ve yevmiyelerden ibaret ola
caktır.
'
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Kanaatımızea, bu gezilerden bir kısmının
makam arabaları ile yapılanların Taşıt Kanu
nuna aykırılığı da düşünülemez. 237 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine ve bu kanuna 'bağlı 1
sayılı cetvele göre Bakanlara tahsis edilen
arabalar onların zatına ve emrine tahsis edil
mişlerdir. Bu konuda basına akseden tenkid
ler Hükümetçe dikkatle izlenmekte, gerektiği
zaman lüzumlu açıklamalar yapılmaktadır.
.Saygılaırmıla.
BAŞKAN — ıSaym Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclis açıldığı günden
itibaren üç
defa Hükümet değişmiştir. Her, Kalbineye gi
ren Bakan sanki kaydı hayat boyunca 'Orada
kalacakmış gibi her şeyi bir tarafa bırakıp ki
misi tanıdığı yurdu yeniden tanımak, kimisi
tanımadığı görmediği dış âlemi yeniden gör
mek, tanımak için bir harekete girmişlerdir.
(Son ıgünlerde kuşaklan sıkmaktan (bahseden
Mulhterem Başvekilin v e vengilerle açık kapat.maya çalışan çok Sayın Maliye Vekilinin elinki bu rakamlar da bize memleket ıgerıçeklerini
bir kere dalha ifade etmektedir. Bu sözlü soru
dan sonra yine teşekkül eden yeni Hükümetin
bakanları da, meselâ İKöy (Bakanlığının daha
teşkilât kanunu çıkmadan, daha Meclise böyle
bir Bakanlığın kabul edileceği'
anlaşılmadan
bütün vatan satihında gezilere çıkmıştır. Bu ge
zilerde memleketi tanıyacağız veya teşkilâtımızı
teftiş edeceğiz diye hir şey yok. Çünkü henüz
daha teşkilâtı lOİmıyan hakanları da geziyor gö
rüyoruz. Memleketi tanımaktansa ıgidilen köy
lerde bir ıheiâ bekçisinin, bir köylüden daha
çok para kazandığını ifade edecek kadar köy
leri ve memleketi de tanıyorlar. Bu bakımdan
ben memleketi tanımak için böyle 'bir 'çalışma
vasıtası 'olduğunu kalbul etmiyorum. Sonra Sa
yın Bakan ifade (buyurdular. Dediler ki, bu
ıgeziler Hükümet 'çalışmalarına sekte vermemek
tedir. Sözlü soruyu verdiğim zamanları hatır
lıyorum, Kabinenin mıülhim çalışma devresi idi,
o zaman üç - dört Bakan Ankara'da bulunuyor
du, bütün bakanlar seyahatte idi, bakanlar se
yahatte olduğu için Bakanlar Kurulu toplana
mamakta ve kararnameler çıkaralamamakta idi.
Şimdi yine bu ıgeziler içinde Taşıt Kanunu
na riayet edilmiş olduğu ve tasarruf zihniye
tine uyuMuğu beyan edilmektedir. Elbette Ma-
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üye Vekilimiz Iböyle söyliyeceklerdir. Biz de
kendilerine diyeceğiz ki, bu gezilerde Taşıt Ka
nununa riayet edilmemektedir. Çalışma Baka
nının Bozüyük'te makam arabasının içinde şa
rap şişelerinin çıktığı basına intikal etmiş ve
onun içinde başkalarının da bulunduğu, Baka
nın da uçakla 'buraya «geldiği matbuatta geniş
yer almıştır. Bu hâdiseler bize Taşıt Kanununa
riayet edilmediğinin beliğ delilleridir. Onun ya
nında Basın - Yayın ve Turizm Vekilimiz, Vekil
olur olmaz, bir Avrupa seyahati yapmışlardır.
Koalisyonun ne kadar devam edip etmiyeceğinin düşünüldüğü o sırada Bakanın makam ara
basına binerek «uçak beni tutuyor» diye, bir
Avrupa turnesi tesis etmesi ve oradan döndük
ten sonra da 9 000 lira masraf ettim demesi
hiçbir zaman gerçeklere uymamaktadır. Bura
da 12 000 lira dış yolluk alındığı ifade edil
mektedir. Biz de sıormak isteriz, acaba Bakan
yurt dışına gittiği zaman gittiği yerdeki basın
'ataşelerinin tahsisatından ne kadar para har
camıştır? Bunun da miktarları (burada verile
bilir mi?
Ve yine sormak isteriz, makam arabasına
Brîtish Petrol'ün ikmal karnesi verildiği, fakat
buna rağmen 5 000 dolar makam .arabası gideri
için de tahsisat aldığı yine basında çıkmıştır.
Basındaki neşriyatı hassasiyetle takibederiz di
yor... Hükümet bunların hiçbirisini tekzibetmediği içindir ki biz buıgün burada konuşmak mec
buriyetinde kalıyoruz. Aslına bakarsanız, bir
yılda Hükümetin, bakanlarının almış oldukları
yollukları çiok görmemek ieabeder. 43 '625 lira
ödenek yurt içli (gezileri için çok değildir. Ama
500 OOO liraya yakın yurt dışı ıgezileri... Dikkat
ederseniz, yurt dışına çıkmayan tek Bakan kal
mamıştır şu Kalb inenin içinde. Bu yurt dışın-.
dan neler ıgelmiştir? Bir Basın - Yayın Bakanı
mız Avrupa turnesi yapmıştır, yurt dışından ne
getirmiştir?
Oelir ıgelmez Kabine düşmüştür ve vazifesi
(bitmiştir. Yerine gelen Bakan bu sefer bir yurt
dışı seyahatine çıkacaktır. Ondan evrvelki Ba
kanda da aynı olmuştu. (Meselâ daha evvelki
(Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Kamaran Evliyaoğlu bir Antalya mıntakasına seyahat etmiş,
dönmüştü. Kabine düşmüş yerine Celâl Tevfik
Karasapan gelmiştir. Karasapan da Antalya tu
runa (çıkmıştır. Yerline Ardıçoğlu arkadaşımız
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gelmiş, o da Antalya turuna (gitmiştir, ondan
sonra...
Bütün bakanlar demek ki şu halde yurdu
tanımak için yalnız geziye çıkıyorlar, fakat
döndükleri zaman yerine ıgelen Bakan tekrar
bir yurdu tanıyacak. Şu halde Büyük Millet
(Meclisinin bütün azalarını Bakan yapıp hepsine
birden yurdu tanıtacağız. Fakat asla bir pren
sip, bir program içinde çalışma
yapılmadığı
için yalnız bakanların şahıslarının yurdu ta
nımaları, yalnız bakanların şahıslarının Avru^
palan görmesi bizi tatmin edetceği düşüncesi
içinde hâlâ bir tenakuz halinde bulunmaktayız.
Eğer Hükümetin çalışmalarında bu yurt ge
zilerinde bir prensip ve program olsaydı biaim
söylediğimiz gibi, .gelecek bakanlar o prensip
ve program içinde yurdun eksikliklerini, faz
lalıklarını görecekler ve <o sistem, o nizam yü
rütülecekti O zaman yalnız bir Bakanın şahsi
görüşüne memleket
kalmıyacaktı. Demek ki
plân ve programdan bahseden
Hükümetimiz
plânsız ve programsız bir ıgezi ve tatbikat için
de bulunduğu içindir ki, yurdu tanıyamamak
ta, yeniden yurdu tanıyıncaya kadar da Ka
binedeki ömürleri vefa etmemektedir. Bu su
retle de memleketin kaderi ve vatandaşlardan
lokma lokma alacağımız verlgiler de bu prog
ramsızlar içerisinde bakanların yurdu tanıması
için uzun, uzun sarf edilmektedir.
Bu geç vakitlerde fazla söylemeye lüzum
yok, (zabıtlara tescil edilmiştir, vicdanım da bu
suretle müsterihtir, muhterem arkadaşlarım.
BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Melen.
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Muh
terem arkadaşlar, sayın soru sahibi, memleketi
tanımak için gidilmesine ihtiyacolmadığını be
yan ediyor. Biz bu kanaate iştirak etmiyoruz.
Külliyen yanlış bir kanaattir bu. Bilâkis ba
kanların hizmet yerlerini adım adım gezerek
hizmetlerin nasıl tatbik edildiğini görmek
için yakından araştırma yapmaları lâzımdır.
Bunu yapmıyan bakanlar için «yerinde oturan,
hareketsiz ve âtıl bakanlar?» denilmektedir. Bu
nu yapmasalardı o zamanda bunu tenkid ede
ceklerdi.
Ama bunun hiç şüphesiz ölçüsünü muhafaza
•etmek şartiyle bakanlar bu vazifeyi yapacak
lardır; Bakanlar sadece koltukta oturmakla
bakanlık yapmaz.
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Arkadaşımız bütün bakanların Arupa'ya git
tiklerinden bahsettiler. Muhterem arkadaşlar,
hangi bakanlar niçin seyahat etmişler, hâtırlıyabildiğimi arz edeyim. Sayın soru sahibi
bunların hangisi fazla ise işaret buyursunlar.
Sayın Başbakan Kenedi 'hin vefatı münase
betiyle ve bir defa gitmiştir. Ekrem AMcan ve
bendeniz iki defa, Dünya Bankası toplantısı
na gitmiş bulunuyoruz ve Dünya Bankasının,
Para Fonununun üyesi olduğumuz için bu top
lantılara katılmak, üzere iştirak ettik. Bilmiyo
rum; buna iştirak etmiyecek miydik?
Bendeniz yine bir defa OECD toplantısına
gittim. Ben bir defasında bütçe ile meşgul
olduğum için Fethi Çelikbaş arkadaşımız beni
temsilen OECD toplantısına iştirak etti ve bir
defasında da yine Hükümetin iştirak etmesine
mecbur olduğu diğer bir toplantıya, Hasan
Dinçer Beye Devlet tarafından, Hükümet tarafın
dan muhtelif vazifeler verildi Bir defasında IIüikümetimiz Cezayir'e davet odilmisti, onu tomsilen
gitti. Bir de zannediyorum, Roma'da Papa'nm taç
giyme merasiminde Hükümeti temsilen gitti. Bu
da her halde arzu ile, oraları görmek için yaptığı
bir seyahat değildir.
Kemal Yörük Bey Amerika Hükümetinin
daveti üzerine Amenikaya gitti ve bir gezi yaptı.
Bu. gezinin masraflarının büyük kısmını Ame
rika Hükümeti deruhde etmiştir. İlhami Sancar Bey de NATO toplantısı için, birkaç defa
gitti. Çünkü bu seyahatler mecbuVi idi. NATO
Bakanlar Kurulunun
toplantısı için. Hıfzı
Oğuz Bekata ise İran Hükümetinin daveti üze
rine geziye gitmiştir. Dışişleri Bakanının ge
zileri için bir şey söylemeye lüzum yoktur.
Esasen vazifesi daha çok dışarıdadır, ibra
him öktem Bey ise Türk folklor! eri için Roma'da açıları serginin açılış törenine gitti ve
bize ait bir vazife idi, İlyas Seçkin Keban Ba
rajı için Almanya'ya gitti Ticaret Bakanı ile
âni bir seyahat yapması lâzımgeldi. Hükümet
tarafından gönderildi.
Ahmet Oğuz Bey OECD toplantısına Ticaert Bakanı olarak geldi ve mecburdu.
iSaym Azizoğlu Polonya tarafından vâki bir
davete icabet etti.
Sayın Muhlis Eete bir defa Almanya'ya, Ke
ban için gitti ve bir defa da bendenizin yerine,
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ben bütçe dolayısiyle burada meşgul idim,
OECD toplantısına iştirak etti.
Mehmet îzmen Bey yine Avrupa iktisadi
İş Birliği Ziraat Nazırları toplantısına Hükü
meti temsilen gitti, mecburdu gitmeye.
Bülent Eeevit, çalışma toplantısı olmuşta,
gitti.
Sayın Nurettin Ardıçoğitı, otomobil ile çok
yorucu ve hakikaten çok faydalı bir seyahat
yaparak bütün Avrupa'nın turistik yerlerini
yakman görmek ve tesbit etmek için bir seya
hat yaptı ve bu seyaıhat basma da intikal et
miş, kendisi o tarihte basın daki bu tcnkidleri
cevaplandırmış ve bu .seyahatinin sebep ve mak
sadını ve ıniçıin araba ile yaptığını ve masraf
la rı da geniş şekilde .beyan etmiştir. Söz ko
nusu olan 12 bin ile 91 bin lira arasındaki mik
tar zannediyorum yevmiye veya kur farkın
dan olabilir. Bir de seyahat masraflarının. 1/3 ü
vergidir, ihtimal ki bu -fark, seyaıhat vergile
rinden doğmaktadır.
Muhterem arkadaşilarım, seyahatler bun
lar'. Yurt dışı seyahatleri, zannediyorum de
ğerli arkadaşının faydasız bulmaz ve büyük ta
sa muf temin edilmiştir. Buna inanmanızı rica
ediyorum. Hiçbir Hükümet devrinde bir sene
içinde bu kadar tasarruflusu olmıaımışıtır. (Bu
nun da yarısmaı yakını Hariciye Bakanlığın in
seyahat masraflarıdır. Bu da zaruridir. Bunu
çıkarırsak nihayet 200 - 250 bin liralık bütün
bakanların, seyahat masrafları olmuştur. Dü
şünün, ben bir Japonya seyahati bilirim, yalnızbaşına. bir tek seyahat için '500 bin lira, öden
miştir. Ve tek bir Japonya seyahati için bir
senedeki bakanların seyahati kadar bu mem
leket para, ödemiştir. Bir Amerika seyahati için
•bu memleket 650 bin lira ödemiştir. Mukayese
ederseniz insaf ile, ne .şekilde tasarruf zihni
yeti i!e hareket edilmiş okluğunu teshil- etmiş
olursunuz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem
•arkadaşlarımı, Bakan Beyin hassasiyetine te
şekkür ederini. Elbette ki harice gidenler eğ
lenceye gitti demiyeceklerdi. Gayet tabiî onu
söyliyeeeklerdi, ama, kendilerinden şunu da
beklerdim ki; meselâ Nicemi Paşa olimpiyat
lara, spor seyretmeye gitti, karadan arabası
yürüdü, havadan kendisi uçlu. Bunu da söy-
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lemelerini beklerdim. (Bu söylenmiyecek şey de
ğil, hepsi söylenir. Ben omda değilim.
Sonra, mukayese yapılar, efendim '600 'bin
lira şuraya, şu kadar şuraya... Ben bunda de
ğilim. Milyonları da sarf et, aına yaptığın bu
masrafa karşı aldığın nimet nedir? Beşyüz bin.
lira sarf edilmiştir . ama bir şey getirilmiştir,
bir şey yapılmıştır, ve karşılığında bir akaar
memlekete gelmişse o zaman milyonların fe
dası helâl okun. Ama böyle arka arkaya biri
sinin göreceği iş gayet çok oluyor. Nitekim
kendiniz de Bara Fonuna gitmeye mecburdu
nuz. Daha da gidebilirdiniz. Burada işleriniz
varmış, başkalarını yollamış olabilirsiniz. Fa
k a t :bu memleketin içerisinde bulunduğu du
rum ve bu müstacel haller doiayısiyle bakan
ların böyle bir anda yaylım halinde Avrupa'
ya yayılmasının memlekete çok büyük fayda
getirmediğini do vicdanen kabul edersiniz.
Ama Hükümetin bir mensubu olarak burada
böyle söyliyeceksiniz. Ben sizi mazur 'görürüm,
gayet tabiîdir. Çünkü bu paraların farkının
bir gerekçesini oraya tescil etmek «reciburiyetindesiniz, Siz onun için söylüyorsunuzı ve o
zaman da ilcinizin bile duymadığını bildiğiniz
halde diyorsunuz, hen Japonya'ya bir seyaha
tin 400 000 liraya yapıldığını da bilirim. Bu
rada 300 000 lira çok mu dersiniz?
İşte benim onu mukayese ettiğimi söyledi
ğim yok, mukayese yapmıyorum. Fakat diyo
rum ki, artık olan olmuş önümüze reform
adında vergiler getireceksiniz, o zaman sizinle
çarpışacağız. Başbakan diyoriti, kuşakları sı
kacağız, siz diyorsunuz ecnebilerin getirdiği
gaz sobasını yakınıyalrm diyorsunuz, işte bu
nu söylerken biz bu milletin almterini zerre zer
re kullanmak mecburiyetindeyiz. Hemen yur
dumuzu tanımak mı lâzımdır? Efendim yurdu
tanıyoruz, fakat tanıdığımız yurdu (bir bakan
olarak tanımak istiyoruz. Bana söyliyebilir mi
siniz bir kabineye giripte ilk seyahatini seçim
bölgesine yapmıyan bakan var mıdır? Söyliycmezsiniz, çünkü bütün bakanlar bakan.olur, ol
maz kırmızı pilâkalı arabaya binip evvelâ ken
di vilâyetine bir caka satmaya gider. Yok böy
le şey, buna son verelim. Samimî olalım. Be
nim tenkidetme'k istediğim bu. O seçim bölge
sini karış karış biliyor. Köyünü kentini biliyor.
Daha evvel seçmenleri ile temas ederken anla-
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ınıshr. Neyi tanıyacak orada neyi bilip, neyi
tetkik edecek. Bakanlar yurdu geziyorlar Teş
kilât Kanunu çıkmadan hangi teşkilâtını gidip
murakabe edecek. Türk köylüsünün halini bil
miyor muyuz? Türk köyünün durumunu
yetti
mi tanıyacağız. Demek işin içinde samimiyet
yok, bunu kabul edelim ama topyekûn hepsini de
miyorum. Elbette bir Başvekilin Kennedy'nin ce
naze merasimine gitmesi ve 29 bin lira sarf etme
sini ben fuzuli sarf edilmiş olarak kabul etmiyo
rum. Ne ise, işte yerine masruf olan şey. Sizin
Kkrem Alican Beyle Para Fonu toplantısına
giderken sarfettiğiniz paraya -bir şey demiyo
rum. Çünkü siz acaba bu memlekete Konsorsiyum
veya başka yerden 5 - 10 kuruş temin edebilir
miyiz diye gittiniz, gitmeniz lâzımdı. Sizlerden
daha dûn kademelerdeki memurların gitmesi
memleketin nefine olmazdı. Bunu da kabul edi
yoruz. Ama şu elimizdeki listeye bakarsanız
gittiği zaman memlekete hiçbir şey getirmiyen
bakanlar da vardır, bu sözlerim onlar içindir.
Onu da ayrıca tavzih ederim.
BAŞKAN — Soru

cevaplandırılmıştır.

39. — Tokat Milletvekili
Zeyyat Kocame-mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz
lirası aylıkla bir yer tutulması hakknıda
Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair
Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736)
BAŞKAN — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi 3roklaı\ Gelecek soru gününe kalmıştır.
40. — Bolu 31illetvekili Turgut
Çulha'mn,
özel ilân ve reklâm prodük^lüğü
müessesesi
nin kuruluş, ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737)
BAŞKAN — Sayın Çulha izinlidirler.
lecek soru gününe kalmıştır.

Ge

•il. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydın ili DSl içme sulan, sıdama ve
kurutma
işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlandtrûdığına dair Bayındırlık
Bakanından sözlü
sorusu (6/738)
BAŞKAN — Aydın Milletvekili Şükrü Koç
yoklar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır.

~ 365

M. Meclisi

B ; 48

5 . 2 . 1964

0:1

42. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739)

48. — Gümüşane 31illetvekili Sabahattin
Savacı'nın Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyikiyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/745)

BAŞKAN — Saym Koç, yoklar. Bulunma
dıkları için gelecek soru gününe bırakılmıştır.

BAŞKAN — Sayın Savacı... Yoklar. Gele
cek soru gününe bırakıldı.

43. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı
programına konulan ödeneğin tenkis edilip
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu1(6/740)

49. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz
Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960
yılında ve bugün kaç servis ve kaç personel
bulunduğuva dair soru önergesi ve Ulaştırma
Bakanı Ferit Alpiskender'in sözlü cevabı (6/746)

BAŞKAN — Devlet Balkanı yoklar. Gelecek
soru gününe bırakılmıştır.

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. İlgili
Bakan da burada. Soruyu okutuyorum.

44. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit etme
sinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/741)

Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Saym Ulaştırma Ba
kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim.
Antalya Milletvekili
ihsan Ataöv

£'-

BAŞKAN — Saym Mustafa Kaptan, yok
lar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır.
45. -— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime
başlanmaması sebebim dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742)
-BAŞKAN — Sayın özarda izinli olduğu
için gelecek soru gününe bırakılmıştır.
46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki dü
şüncesinin ne olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/743)
BAŞKAN — Sayın öztürk... Yok. gelecek
soru gününe bırakıldı.
47. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev
let 8u İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/744)
*•
BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Karan?...
Yoklar, gelecek soru gününe bırakıldı.

1. Denizcilik Bankası Denizyolları DB De
niz Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde
1960 yılında kaç servis ve kaç personel vardı?
Bugün aynı işletmelerde kaç servis ve ne ka
dar personel vardır servis ve personelde artış
var ise gerekçesi nedir?
2. Banka ve bağlı işletmelerde çalışan
emekli memur miktarı ne kadardır? Bunlar
ekseriyetle hangi servislerde çalışmaktadır? Bu
emeklilerin eline geçen asgari ve âzami aylık
para ne kadardır?
3. Vergi Reform kanunları ile ihdas edilen
dış harcama vergisi tatbikatı bu banka gelirle
rine tesir etmiş midir? Etmiş ise % kaçtır?
4. Denizcilik Bankasını işletmeleri ile kâr
lı bir müessese haline getirmek için ne gibi ted
bir düşünmektesiniz?
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Alpiskender.
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKENDER (Cumhuriyet S. Manisa Üyesi) —
Muhterem soru sahibi İhsan Ataöv'ün sorul'ârıjna evvelâ bu hususlarda almış olduğdm ihzarî
bilgileri arz etmekle başlıyacağım. Ondan sonra
gerekçelerine geçeceğim,
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Antalya (Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün,
Denizcilik Bankası T. A .0. ve D. B. Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. Genel Müdürlükleri hakkında,
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu ve
sözlü olarak cevaplandırılması için, Bakanlığı
ma intikal ettirilen 18 . 10 . 1963 tarihli sözlü,
soru önergesi ,mahallen tetkik ettirilmiş ve bu
konuya dair cevapları aşağıda sırasiyle arz olun
muştur.
A) Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Mü
dürlüğüne bağlı olup:
I - a) Denizyolları İşletmesinde, 1960 yılın
da 22 servis olup, işin icabı ve zaruretleri gözö
nünde tutularak, servis sayısı 4 fazlası ile, 26 ya
çıkarılmıştır.
Personel durumu, 1960 da 3161 ve 1963 te
ise, 15 noksanı ile 3146 ya indirilmiştir.
b) Şehir Hatları İşletmesinde, 1960 da 19
servis olup, 1963 te servis sayısında bir değişik
lik yapılmamıştır.
Personel durumu, 1960 da 2847 ve 1963 te,
341 fazlasiyle bu miktar, 3188 e baliğ olmuş
tur.
Şehir hatları işletmesindeki personel artış
sebepleri :
27 Mayıs Hamım/m büro bafce getiriim'esi,
araba vapuru trafiğinin artması ve iskele hiz
metleri gözönünde bulundurularak, 1960 da 77
olan gemi adedi, 1963 te 86 ya yükselmiş ve ay
rıca Deniz İş Kflnumu mevzuatı m/ucacıehesinde,
günde iki vardiye usulünün ihdası, mürettebat
ve zabıtana gerekli ilâveler yapılmasına sebep
olmuştur.
(Bu duruma göre, adı ıgeçen işletmenin, 1960
yılma nazaran Sivil Savunmaya 5, Kontrol ve
Murakabeye 4, Büro müsitıahdemd irin 10, İskele
personeline 1, İskele müstahdemine 15, Gemi
mürettebatına 274 ve Gemi Zabitanma da 32 ol
mak üzere, 1963 te ceman 341 artış kaydedildi
ği görülmüştür.
II - Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Mü
dürlüğü Merkez Teşkilâtında 45, Denizyolları
İşletmesinde 27, Haliç Tersanesinde 7, Camialtı
Tersanesinde 6, Istinye Tersanesinde 8, Hasköy
Tersanesinde 2, Malzeme Müdürlüğünde 3, İs
tanbul Liman İşletmesinde 11, Gemi Kurtarma
İşletmesinde 6, Kıyı Emniyeti İşletmesinde 4,
İzmir İşletmesinde 6 ve Şehirhatları tşletmesin-
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de 17 olmak üzere ceman 141 emekli personel is
tihdam edilmektedir.
Bu personelin aylık brüt ücretleri, asgari 600
ve azami 3 100 liradır.
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdür
lüğü, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na tabi kurumlardan olması sebebiyle, emekli
141 personelden 108 inin daimi kadrolarda gö
revli bulunmaları dikkat nazarına alınarak,
emekli maaşı ödenmekte ve 33 personel emekli
maaşlarını almaktadırlar.
III - 1963 mali yılının 4 ayında (Mart, Ni
san, Mayıs ve Haziran) İstanbul ve İzmir li
manlarından, Türk parası ile taşman yolcu sayı
sı 3600 civarında olup, bu miktar 1963 yılı aynı
devre içinde 2600 e düşmüştür. Yolcu düşüşünü
önlemek mıaıklsadiyle, yolcu navlunlarından % 10
ile :% 40 arasında tenzilât yapılması icabetoiştir.
Bununla beraber ,dış seyahat harcamaları
vergisinin yurdumuzdaki inikası, her yıl artma
kaydetmiş ve yolcu sayılarında büyük miktarda
azalma meydana getirmiştir.
Ayrıca ,bu yıl Hac seferi için tertip edilen
ıgemi navlunları takriben % 30 oranında indiril
diği cihetle, 1,5 milyon lira ile kapanması bek
lenilen seferkrden ancak, 630 000 — lira kâr
temin edilebilmiştir.
İşbu zararın, 1963 yılı sonunda takriben 12
milyon lira kadar olacağı tahmin edilmektedir.
IV - Bankanın, İşletmeleri ile birlikte, kârlı
bir müessese haline getirilebilmesi için, Beş Yıl
lık Kafalımla Plânı çerçevesi dâhilinde ve İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki reorgan&zasyon kamumu Senatodan çıkıp
yürürlüğe girdikten sonra, kanunda ön görülen
Reorganizasyon çalışmaları sonucunda, Genel
olarak Banka ve İşletmelerinin rantabilite ko
nuları ele alınarak, kârlılık ve verimlilik pren
sipleri gözönünde tutulmak suretiyle, gerekli ça
lışmalar yapılacaktır.
B)> D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel
Müdürlüğüne gelince :
V - a) Bu Genel Müdürlük, kara ve deniz
teşkilâtı olmak üzere, iki kadro bölümüne ayrıl
mıştır. 'Akdeniz ve Karadeniz teşkilâtı da dâhil
2 büyük kadroya bölünmüştür.
1960 yılında kara kadrosunda 13 servis ve
201 personel, deniz kadrosunda ise 375 zabitan
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ve 954 mürettebat olmak üzere, 1530 personel
vazife ©örmekte idi.
1960 yılından bugüne kadar, şirket filosu
na 13 gemi ilâve edilmiş ve böyle, 6379 sayılı
Deniz îş Kanunu ve gemi adamlarının yeterliği
ve sayısı hakkındaki
Tüzük hükümlerine
göre, personel sayısı tedricen ayarlanmak su
retiyle, 1963 yılı kadrosunda servis adedi 15,
kara kadrosu 271, deniz kadrosu ise, 396 zâbitan ve 1 005 mürettebat olmak üzere, personel
sayısı 1 672 ye baliğ olmuştur.
Kara kadrosundaki artışın sebebi, 1962 yı
lında şirketin yeni binasına taşınması dolayısiyle, emniyet tedbirleri bakımından, müstah
dem kadrosunun takviyesi, gemi adedinin ço
ğalması vd buna paralel olarak iş hacminin
artması ve gemi işletmesinde faal rol oynıyan
bâzı servislerin iş durumuna göre düzenlen
mesi zaruretinden doğmuştur. Diğer taraftan,
106 ve 108 sayılı kanunlara göre, Savunma
Sekreterliği ve Savunma uzmanlıklarının ih
dası ve aynı zamanda Devlet Plânlama Müste
şarlığı çalışmalarına muvazi olarak, birçok te
şekküllerde olduğu gibi bu şirket bünyesinde
de, Plânlama ve Teknik istişare Dairesinin ku
rulması servis sayısında iki fazlalık husule
getirmiştir.
Şirketin, 19 . 11 . 1962 tarihinde akdettiği
fevkalâde Genel Kurul toplantısında, 23 sayılı
Kanuna göre, daimî Müdürler Kurulu teşkilâ
tının kararlaştırılması, memur sayısında yük
selişe sebebolmuştur.
VI - Şirketin çeşitli servislerinde, 8 i muka
veleli ve geçici olmak üzere, 19 emekli memur
çalıştırılmaktadır. Bu memurların eline asgari
665 ve âzami 2 050 lira geçmektedir.
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VII - Şirket, münhasıran yük
nakliyatı
ile iştigal etmekte olup, yolcu nakliyatı fer'i
olarak yapılagelmektediv.
Dış harcamalar vergisinin, bilet ücretlerinin
% 50 oranında alınması, sebebiyle, fiyatlarda
ibir artış husule getirmiş ise de, bu hizmet
fer'i olarak yapılmakta olduğundan,
gelire
mühim tesiri görülmemektedir.
VIII - a) 196.1, yılında ihdas olunan libe
rasyon sisteminin, Şirket navlun hasılatına
vâki menfi tesirleri, dünya navlun piyasasın
daki krizler, Şirketin üye bulunduğu konfe
ranslara dâhil, bulunuşu ve Outsider gemi
kumpanyalarının hudutsuz hareket serbesti
leri içinde yaratılan rekabet sebepleriyle,
1961 yılından itibaren navlun hasılatına tesir
eden belli başlı âmiller arasında bulun makta
dır.
İBu itibarla, liberasyon sisteminin kaldırıl
ması veya tadili ile, Devlet ve İktisadi Devlet
Teşekkülleri yüklerinin, özellikle Şirket gemi
leriyle naklinin sağlanması ve rantabilitesini
kaybetmiş gemilerin elden çıkarılması ve bun
ların yerlerine, bugünkü teknik ve ekonomik
şartlara uygun gemilerle nakliyenin takviyesi
lâzımgelmektedii'.
b) Kalifiye olmıyan ve kadrolarda lüzum
suz şişkinlik yapan personelin, ihtiyacı bulu
lan başka müesseselere aktarılması veya tas
fiyesi cihetine gidilmesi halinde, daha rantabl
çalışma imkânı elde edilecektir.
Şimdi bu hususları teyiden
arz ediyorum :

cetvelleri de
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Cetvet
Şehir Hatları İşletmesi personel duruonu
'Büro müstahdemi
iskele Me
fiilî aded
fiilî aded

Servis
sayısı

Büro personeli
fiilî aded

19ı60 senesi fiilî
1.1,1960 itibariyle
19-68 senesi fiilî

19

169

42

503

1.10.19:03 itibariyle

19

178'

5.2

504

FARK

—

• 9

10

ARTIŞ 'SEBEPLERİ

Sivil Sav. için 5 27 Mayıs Hanının büro haline
kişi
geçmesi sebebiyle hakim ve tuKont. murakaba
tum hizmeti artmıştır.
.için 4 kişi

Servis sayısı
1960 senesi fiilî
1.1.1960 itibariyle
1963 senesi fiilî
1.1.1963 itibariyle
FARK
ARTIŞ SEBEPLERİ

Denizyolları Işlıetmesinin/ personel durumu
Büro personeli
Büro müstahdemi
fiilî aded
fiilî aded

52

22
338

26

iş durumunun icap ve
zaruretleri sebebiyle
ihdas edilmiştir.

76
1. Gemi adamları kad
rosunda vazifeli olup da
bürolarda istihdam edi
lenler.
2. Başka işletme veya
şubeler
kadrolarında
94 ncü madde ile çalı
şanlar kadroya alınma
ları sebebiyle artmıştır.

370 —

08
16
Gemi adamları kadro
sunda vazifeli» olup da
bürolarda istihdam edi
lenler.
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No. 2
(1960 - 19163 seneleri mukayeseleri)
İskele müstahdemi
Gemi 'mürettebatı
fiilî aded
fiili aded

O :1

Gemi zabıtanı
fiilî aded

Umumi yekûn

261

1 346

526
(Gemi Kontrol Me. dâhil)

2 847

276

1 «620

558

3 188

15

274

Araba vapuru trafiğimin artması sebebiyle
iskele hizmetlerinde daha fazla eleman çalış
tırılmaktadır.

(Gemi Kontrol Me. dâhil)
32

1. 'Gemi adedi 1960 senesinde 77 iken 1963 te
86 ya yükselmiştir.
2. Gemilerde deniz iş
mevzuatı
dolayısiyle
günde 2 vardiya çalış
maktadır.

(1960 - 19)63 seneleri mukayeseli)
Gemi zabıtamı
Gemi yardımcı zâbitan
fiilî aded
fiilî aded

341

Gemilerdeki ve Deniz tş mevzuatı sebebiyle.

Gemi mürettebatı
fiilî aded

Umumi yekûn

3 1!61

246

247

2 354

227

218

2 313

~ 371 —
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Muhterem arkadaşlarımın bu soruları benden
evvelki bakanlar devrine aidolup o zaman ce
vaplandırılmıştır. Yalnız benim İstanbul seya
hatimde bir hafta kadar bütün müesseseleri ye
rinde birer birer gezerek görmemden edindiğim
birkaç satır intibaımı da arz edersem tahmin
ediyorum ki, soruları tamamen cevaplandırılmış
olacaktır.
Şimdi tersanelerde hakikaten bir şişkinlik
var. Tersanede çalışan işçi ve personel kadro
sunda bir şişkinlik vardır. Bunu işçilerle yap
tığımız toplu sözleşmede kararlaştırdık. Yüzde
10 nisbetinde bir tasarruf yapacağız. Ondar da
bunu kabul ettiler ve biz aynı zamanda randı
manın artırılması, fiyatların daha ucuza mal
edilmesi suretiyle tersane gelirlerinin artırılmasiyle bu temin edilecektir.
Denizcilik Bankası ve Şilepçilik şirketinin
personeli, hakikaten bir bir masaları gezmek su
retiyle, yap tıklan işleri yerinde görmek suretiyle
tesMt ettim ki, çok fazladır. Bunun için de ge
rekli talimatı verdim, bu kadroları haddi lâyika
indireceğiz.
Diğer hususlar zaten cevapta mündemiçtir.
Eğer kıymetli arkadaşım daha fazla cevap ister
lerse, bunları da arz etmeye âmedeyim.
BAŞKAN — Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, kaderini İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganizesine bağlıyan müesseselerden bi
risi de budur. Zaten Türkiye'de hep kaderleri
mizi böyle reform gibi, reorganizasyon gibi keli
melere bağladık. On'dan sonra akıbetimiz ne
olacak bakalım.
Şimdi, içerisinde bulunduğumuz ve Saym Ba
kanın başına henüz geçtiği şu müessese, Türki
ye'de ıslahı evvelâ ele alınacak olan müessese
dir. Bir müessese ki devamlı zarar eder, . bir
müessese ki, devamlı zarar ederken yolcusu
azalır, yükü azaları ama idarecisi çoğalır; bu
Türkiye Cumhuriyetinde Denizcilik Bankası iş
letmelerinde vardır.
1960 senesinde bu müessesenin, denizyolla
rının başında bir işletme müdürü, 2 muavin var
dı. Bugün bunun başında bir işletme müdürü,
f) müdür muavini vardır.
Şimdi, yolcu miktarı azalmış, yük miktarı
azalmış, devamlı kambur üstüne kambur, açık
vermekte, zarar etmekte şilepçilik işletmesinin
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kazandığı 5 - 10 kuruşu yemek suretiyle ömrü
nü idame ettirmektedir. Şu halde bu devamlı mü
dür muavinlikleri ihdasının mânası nedir? Es
kiden bir yük yolcu servisi değil, iç yük yolcu
servisi ve dış yük yolcu servisi vardı. İç yük
yolcu servisini bir şef, iki memur, bir sekreter
idare ediyordu. Bugün iç yolcu servisi ayrıldı,
yük servisi ayrıldı, yolcu servisi ayrıldı. Hepsi
nin başına birer şef, birkaç memur eklendi, bu
da yetmiyormuş gibi, bir de gemi kiralama ser
visi ihdas edildi. Başına da bir hanım oturt
tuk.
Gemi kiralıyoruz. Hangi gemiyi kiralıyoruz'?
Nerden ve kim kiralıyor bu gemiyi? Bu servis
ihdas edildiği günden beri Ankara Vapurunu
bir turistik firmaya Akdenize bir turne yapmak
üzere * kiralamıştık. Temin edilen hasılat ge
minin amortismanı, geminin masrafları dışında
ihdas edilen bürolara sarf edilen parayı asla ve
kata karşılamamaktadır. Yani bu kadar prog
ramsız, bu kadar hatır yerine getirmek için
adam kayıran bir müessese daha yoktur.
Şimdi bir bankanın ikinci şubesinden, Deniz
yolları şubesinde bir sürü emekli var. Emekli
eğer bu memlekette randımanlı insansa hele İk
tisadi Devlet Teşekküllerini kurtaracak ihtisas
erbabı ise, bu.insanları neden kendi öz Devlet
memuriyetinden emekli etmişlerdir? Bu kadar
memlekette ilim sahibi, irfan sahibi, ihtisas sahibi
iş ararken, emeklileri ayrıca bir de burada is
tihdam etmek ve 600 ile 3 100 lira arasında bun
lara para vermek günah değil midir? Bir ban
kanın bir şubesinde 600 ile 3 100 lira arasında
para verirken, ikinci şubesinde 660 ile 2 050
lira arasında para vermektedir. Yine bu ban
kanın içerisinde bir koordinasyon olmadığının
güzel delillerinden birisidir.
Şimdi muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan,
iş başına henüz geldiklerini sözlerinin sonunda
ifade ettiler. Bu bankanın kârlı bir müessese
haline gelebilmesi için evvelâ büyük çapta ta
sarruf yapılması lâzımdır. Ve bu tasarruf
gayet rahatlıkla yapılabilir. Halbuki tasarruf
yapılacağı yerde devamlı ilâveler yapılmakta
dır.
Şimdi bu emekli arkadaşların, büyük bir
kısmı, • enspektör olarak çalışan arkadaşlar baş^
ka başka işlerde çalışmaktadırlar. Makina
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mühendisi olan arkadaşlar da, büroda çalışmak
tadır. Asla doğru değildir. Denizyollarının makina mühendisi büroda çalışırken orada dışarı
dan gelmiş emekli makina enspektörü olarak dış
seferlere göndermek, yalnız ve yalnız harcı
rah bakımından, onları kayırmak için yapılmış
tır, randıman bakımından değil. Bir müessese
ki, kendisi bu iş için yetiştirdiği öz evlâdını kı
zağa çeker, dışarıdan aldıklarını nimet yerleri
ne oturtursa o müesseseden randımanlı iş bek
lemek, kârlı netice almak mümkün olamaz. Bu
bakımdan Denizcilik Bankasının üzerinde Ulaş
tırma Bakanının hassasiyetle durması lâzım
dır.
Servislerde büyük çapta tasfiye olabilir, per
sonelde büyük çapta tasfiye olabilir. Bugün
bu gemilerde, bilhassa dış hatlara giden gemile
rin personeli içinde büyük çapta tasarruf ola
bilir ve oraya liyakatli insanlar getirilebilir.
Gemilere onun adamı, bunun adamı yerleştirilmiş
tir. Bu adamlar yalnız işi ve gücü kaçakçılık
yapmaktır, muhterem arkadaşlarım.
Gidin şimdi o dış hatta giden gemilere güm
rük memurları bütün vidaları söküp, o boya
ları çıkarmışlardır, çünkü altlarında kaçak eş
ya vardır. Aranan kaçak eşyanın sahibi yok
tur, ama milyonlarca liralık kaçak eşya vardır
yalnız kaçak eşya bulunur sahibi bulunmaz. Sa
hibi bulunmıyacağı için, mesul olmıyacağından
da mükemmelen kaça'k eşya taşırlar. Bu ne
den?.. Kifayetsiz personel kullanışımızdandır.
Bu memlekette, Meclis içerisinden tutun da, en
hücra müesseselerimize kadar biz eğer bu esas
üzerinde durmazsak, liyakate kıymet vermezsek,
zabıta vasıtasiyle hal tercümeleri aramazsak,
bugün onun bunun adamını muhtelif yere yer
leştirmek memlekete daimi surette yara açmak
tan başka bir işe yaramaz.
Ben muhterem vekilin hüsnüniyetinden ve
iyi bir yola girmiş olmasından eminim. Çünkü
bizzat gidip tetkik etmişler.
Benim de elimde
bu müessese hakkında topladığım birçok do
kumanlar vardı. Fakat şu saatte sizlere burada,
uzun uzadıya bunları arz etmiyeeeğim. Yalnız
kendilerine bir dosya takdim edeceğim; eğer bu
dosyadakileri değerlendirirse içinde bulunan
hâdiselere el koysunlar. Eğer, hakikaten varsa,
bizim söylediklerimiz doğru ise, icabına baksın-
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lar, doğru değilse birer birer yırtıp bir tarafa
atsınlar.
İnşallah Denizcilik Bankasının bu sene bütçe
müzakerelerinde takibettiğimiz açıklı halini
Sayın Ferit Alpiskender, şu kürsüden besmele
ile başladığı ve müesseseyi hayırlı bir hale, ileri
bir hamle ile sokacağını niyet ettiği günden
sonra, önümüzde'ki bütçe yılında daha faydalı
bir şekle sokarız.
Ben şuna inanıyorum ki, müessese gün geç
tikçe ehliyetsiz ellere tevdi edilmekte ve bu mü
essese açıkça iktisadi Devlet Teşekkülüyüm diye
mütemadiyen personelle şişirilmektedir. Bun
lar önlenirse, iktisadi Devlet Teşebbüslerinin
reorganizasyonun hakkındaki kanun müesseseyi
kurtarmıyacaktır, ancak müesseseyi başında bu
lunan insanların iyi niyeti, vatanperverliği 'kur
taracaktır. Buna inanıyorum ve teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Açık oylamaların tasnif neticesini arz ediyo
rum.
1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/2)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısının oylamasına (226) arkadaşımız
katılmış (219) kabul, (2) ret, (5) çekinser oy
kullanılmıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının oylamasına (270) arkadaşımız katılmış
(245) kabul, (15) ret, (10) çekinser oy kulla
nılmıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır.
istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısının oyla
masına (270) arkadaşımız katılmış, (247) ka
bul, (15) ret, (8) çekinser oy çıkmıştır. Böy
lece tasan kanunlaşmıştır.
Devlet Şu işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına (267) arkadaşımız katılmış (242) kabul,
(16) ret, (9) çekinser oy çıkmıştır. Böylece
tasarı kanunlaşmıştır.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân komisyonları rapor
larına dair yapılan açık oylamaya (269) arka-

M. Meclisi

B : 48

daşımız katılmış (239) kabul, (20) ret, (10)
çekinser oy çıkmıştır. Tasarı böylece Meclisimizce kabul edilmiştir.
Vaktin geçmiş olması dolayısiyle; 6 Şubat
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1964 Perşembe günü saat 14 de
üzere Birleşimi kapatıyorum.
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Kapanma saati : 18,45
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde degi iklik yapılmasına dair kanun tasarısına verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.;
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

4 50
226
219
2
5
215
9

[Kabul edenler]
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Topaloğlu
AFYON KARAHİSAR
Masan Dinçcr
Şevki Güler
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Mustafa Kemal Erkovan
Muhlis Ete
İbrahim Imirzalıoğlu
Emin Paksüt
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
E tem Ağva
İhsan Ataöv
Ömer Eken

Rafet Eker
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Melâhat Gedik
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Cevat Kanpulat
Cihat Turgut
BİLBOÎK Orhan Tuğrul
BİNGÖL
Halit Rıza Ünal

ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Hilmi İncesulu
Neemi ökten
DENİZLİ
ismail Ertan
ibrahim Kocatürk
Hûda i Ora!
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
Ilhami Ertem

BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir

ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil

BURDUR
Fethi Çelikbaş
Nadir Yavuzkan

ERZİNCAN
Naci Yıldırım

BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
Ekrem Paksoy
İsmail Yılmaz
Baha Cemal Zağra

ERZURUM
Nihat Diler
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
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ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcüar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Sekip İnal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
ihsan önal
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İSPARTA
KASTAMONU
Ali İhsan Balım
Sabri Keskin
Lokman Başaran
İsmail Hakkı Yılanlı oğlu
Sadettin Bilgiç
KAYSERİ
İSTANBUL
Hüsamettin Gümüşpala
İbrahim Abak
KIRŞEHİR
Ziya Altınoğlu
Mcmdnh Erdem ir
Cihad Baban
Halil özmen
Mahmut Eıza Bertan
Tahsin Demiray
KOCAELİ
Ömer Zekâi Dorman
Nihat Erim
Orhan Eyüboğlu
Hâl dan Kısayol
Fahrettin Kerim Gökay]
KONYA
Muhiddın Güven
Selçuk Aytan
Ali Coşkun Kırca
İrfan Baran
Ahmet Oğuz
Ahmet Gürkan
Naci öıktem
îhsnn Kabadayı
Vahyi özarar
Ömer Kart
Sol i m Sarper
ATekki Keskin
Reşit Ülker
Abdüssamet Kuzucu
İZMİR
Fakih özfakih
Osman Sabri Adal
Vefa Tanır
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
KÜTAHYA
Şeref Bakşık
Ahmet Bozbay
Muzaffer Döşemeci
Ali Erbek
Ali Naili Erdem
Sezai Sarpaşar
Saim Kaygan
MALATYA
Şinasi Osma
İsmet İnönü
KARS
Lâtif Aküzüm
MANİSA
Hasan Erdoğan
Neriman Ağaoğlu
Kemal Güven
Süleyman Çağlar
Kemal Kaya
Muammet Erten
Kemal Okyay
Şevket Raşit HatipSırrı ökteım
oğlu
Bahtiyar Vural
Nusret Köklü
Rıza Yalçın
Hurrem Kubat
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MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Adnan Karaküçük
MARDİN
Şevki Aysan
MUŞ
Sami Öztürk
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdımir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RİZE
Oevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
llyas Kılıç
Osman Şahiııoğlu
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan
Haşim T a n
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Cevad Odyakmaz

TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
H. Ali Dizman
Zeyyat Koeamemi
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Ekrem Dikmen
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağmurdereli
URPA
Atalay Akan
Bekir Sami Karahan h
Celâl Öncel
UŞAK
Ali Rıza Akbiyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslin Güren'tas,
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Turgut Nizamoğlu
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci

[Reddedenler]
KONYA
Faruk Sükan

KAYSERİ
Vedat Ali Özkan

[Çekinaerler]
MUĞLA
Adnan Akarca
ORDU
Sadi Pehlivanoğlu

MANİSA
Yakup Kadri Karaosm an oğlu
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DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İSTANBUL
Nurettin Bulak
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[Oya kattlmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Cavit Oral
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Mehmet Turgut
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ANKARA
Raif Aybar '
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
Bülent Ecevit (B.)
ismail Gence
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu ( t Ü.)
İhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
Zühtü Pehlivanlı
lHyas Seçkin
Abdüılhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda
BALIKESİR
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî îslimyeli (B.)

Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Şıddık Aydar
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın
ibrahim öktem (B.)
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Şehmus Aralan
Yusuf Aziz oğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vefik Piriçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Fahir Giritlioğlu
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu

Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Kudret Mavitan
GİRESUN
Ali Oüceoğlu
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan Cl.)
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşjk. V.)
Ratip Tahir Burak
Saadet Evren
Hilmi Obeıı
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon
llhami Sancar
(B.)
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
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İZMİR
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
ihsan Gürsan
Ziya Haııhan
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
ihsan Şeref Dura
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Kemal Ataman
Kadircan Kaflı
Rüştü özal
Fakih özlen
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sadrettin Tosbi

M. Meclisi
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
Turan Şahin (B.)
flhan Tekinalp
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MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
, Mehmet Altınsoy
ORDU
Refet Aksoy
Orhan Naim Hazinedar
Ata Topaloğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Bahri Cömert
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Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper
Hüseyin Özalp (t. Ü.)
SİİRT
Cevdet Aydın (1.)
Süreyya öner
Hayrettin özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztraık
TOKAT
Mehmet Kazova
Reşit önder
1 Ali Rıza Ulusoy

TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Selâhattin Güven
Nazmi ökten
Ahmet Şener (t.)
Kâmuran Ural
TUNCELİ
Vahap Kışoğlıı
Fethi Ülkü
URFA
Osman A&an
Kemal Badıllı •
Kadri Eroğan
Sabri Kılıç
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Celâl Sungur
l f A « f M * f * W% A • • •

ZONGULDAK
Kenan Esengin
Feyzi Fırat (î.)
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Açık ü yelikler]
Aydın

1

Erzurum

1

Hatay
latanbul
Kocaeli

1
1
1

"• * »

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

-
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısına verilen oyların sonucu
[Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılınıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
270
245
|5
]ö
l7 1
()

[Kabul edenler]
ANTALYA
ADANA
Mteın Ağva
Yusuf Aktimur
Ömer Ekon
AJi Bozdoğanoğlu
Rafet Eker
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu Nihat Su
Melih Kemal KüçükteARTVİN
pepınar
.Vihal Ata
Kemal Sarıibrahimoğlu Sabit Osman Avcı
Ahmet Topaloğlu
AYDIN
ADIYAMAN
Orhan Apaydın
Mahmut Deniz
Hilmi Aydmçer
Ali Turanlı
İsmet Sezgin
AFYON KARAHÎSAR
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Veli Başaran
Ahmet Aydın Bol ak
Hasan Dinçer
Kaya Bulut
Şevki Güler
Mithat Şükrü Çavda rAsım Yılmaz
oğlu
Şükrü Yüzbaşıoğlu
Cevat Kanpulat
AĞRI
Cihat Turgut
Rıza Polat
BİLECİK
AMASYA
Sadi Binay
Reşat Arpacıoğlu
Orhan Tuğrul
Mustafa Kemal Karan
BİNGÖL
İsmail Sarıgöz
Hal it Rıza Ünal
Nevzat Şener
BOLU
ANKARA
Zeki Balitacıoğlu
Burhan Apaydın
Ahmet Çakmak
Hüseyin Ataman
Kemal Demir
Nihat Berkkan
BURDUR
Fuat Börekçi
Fethi Çelikbaş,
Muhlis Ete
Nadir Yavuzkan
İbrahim îmirzalıoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu
BURSA
Emin Paksüt
Edip Rüştü Akyürek
Zühtü Pehlivanlı
Sadrettin Çanga
Ahmet Üstün
Ekrem Paksoy

îsmail Yılmaz
Baha Cemâl Zağra
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik İnan
ÇANKIRI
Kâzım Acar
Rahmi İnceler
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu
Necmi ökten
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İsmail Ertan
İbrahim Koeatürk
Hüdai Ora!
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
î İham i Ertem
Nazmi özoğul

ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
İbrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Eritmen
t. Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali

ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hürrom Müftügil
Kemal Satır

HATAY
Bahri Bahadır
Sekip İnal
Saki Zorlu

ERZİNCAN
Zeynel Gün doğdu
Naci Yıldırım

İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Alı Arslan
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GÜMÜŞANE
Neemeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
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Yahya Dermancı
Hüsamettin Gümüşpala
Celâl Kılıç
KIRŞEHİR
Sadık Kutlay
Ahmet Bilgin
İhsan önal
KOCAELİ
İSPARTA
Nihat Erim
Ali İhsan Balım
Hâldan Kısayol
Lokman Başaran
KONYA
Sadettin M g i ç
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İSTANBUL
İrfan Baran
İbrahim Abak
Ahmet Gürkan
Ziya Altınoğlu
İhsan
Kabadayı
Cihad Baban
Ömer Kart
Mahmut Rıza Bertan
Abdüssamet Kuzucu
Nurettin Bulak
Faıkih özfakih
Ratip Tahir Burak
Vefa Tanır
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Oökay Cahit Yılmaz
Muhiddin Güven
KÜTAHYA
Coşkun Kırca
Ahmet Bozbay
Hilmi Oben
Ali Erbek
Ahmet Oğuz
Rauf Ki ray
Oğuz Oran
Sezai Sarpaşar
Naci öktem
MALATYA
Vahyi özarar
Nurettin Akyurt
Selim Sarper
Mehmet Delikaya
Reşit Ülker
İsmet İnönü
İZMİR
Halit Ziya Özkan
Osman Sabri Adal
MANİSA
Şeref Bakşık
Süleyman Çağlar
İhsan Gürsan
Muammer Erten
Şina<s5 Osıma
Şevket Raşit Hatiboğlu
KARS
Yakup Kadri KaraosLâtif Aküzüm
manoğlu
Hasan Erdoğan
Nusret Köklü
Kemal Güven
Yakup Yakut
Kemal Okyay
MARAŞ
Bahtiyar Vural
Kemal Bağcıoğlu
Rıza Yalçın
Kemali Bayazıt
Enver Kaplan
KASTAMONU
Adnan Karaküçük
Sabri Keskin
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
MARDİN
Şevki Aysan
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Talât Oğuz

5 . 2 . 1964

O :1

MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
< >5>:ıızdeınir Tüzün

Reşat Turhan
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Bay bur a
II. Ali Dizman
Zeyyat Kocamemi
Reşit Önder
Bekir Şeyhoğlu

ORDU
TRABZON
Yusuf izzettin Ağaoğlu Iükrem Dikmen
Raf et Aksoy
Selâhattin Güven
Ata Bodur
Ahmet Şener
Ferda Güley
Ali Rıza Uzuner
Arif Hikmet Onat
Zeki Yağmurdereli
Ata Topal oğlu
URFA
SAKARYA
Atalay Akan
Ekrem Alican
Kemal Badıllı
Yusuf Ulusoy
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
SAMSUN
Celâl öncel
Nurettin Ceritoğlu
Bahri Cömert
UŞAK
Fevzi Geveci
İbrahim Bulanalp
Fevzi Ceylân
VAN
llyas Kılıç
İhsan Beddrhanoğlu .
SÜRT
Muslih Görentaş
Cevdet Aydın
Şükrü Kösereisoğlu
Hayrettin özgen
YOZGAT
SİNOP
İsmail Hakkı Akdoğan
Mahmut Alieanoğlu
İsmet Kapısız
Haşini Tan
Mustafa Kepir
SİVAS
ZONGULDAK
Adil Altay
Ahmet Fuat Ak
Rahmi Çeltekli
Kenan Esengin
İbrahim Göker
Ramiz Karakaşoğlu
Rahmi Günay
Suphi Konak
Cevad Odyakmaz
Mehmet Ali Pestilci
Giiner Sarısözen

[Reddedenler]
AĞRI
Nevzat Güngör
AYDIN
Melâhat Gedik

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
İZMİR
Şükrü Akkan

Mehmet Ali Aytaç
Muzaffer Döşemeci
Saim Kaygan
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KARS
Kemal Kaya
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan
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KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KONYA
Faruk Sükan
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RİZE
Cevat Yalçın
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoelı

Neriman Ağaoğlu
Hurrem Kubat

[Çekinserler]
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
ihsan Ataöv
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

ERZURUM

KÜTAHYA

Nihat Diler

Mehmet Kesen

İSTANBUL

MUĞLA
Adnan Akarca

T ahisin D emi ray

ORDU
Sadi Pehlivanoğlu
SAMSUN
Osman Şahinoğlıı
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

[Oya katılmtyanlar]
ADANA
1 Tasan Aksay
Mehmet Geçioğlu
Cavit Oral
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mehmet özbay
AFYON KARAHISAR
Halûk Nur Baki
Mehmet Turcrut
AĞRI
Kerem özean
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Eeevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
ismail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu
ihsan Köknel
îlyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç

Nedim Müren
Reşat özarda
BALIKESİR
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî Islimyeli (B.)
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha fi.)
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet Özbey
BURSA
Hikmet Akalın
ibrahim öktem
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Tür'kel
Ziya Uğur

:B.)

DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vcfik Piriçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlöttin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen

(î.)
Kudret Mavitan
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Farıtk Küreli
İhsan Tombuş

GÜMUŞANE
Halis Bayramoğlu
HATAY
\]i Muhsin Bereketoğlı
Abdullah Çilli
Ahmet S i m Hocaoğlu
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İÇEL
Burhan Bozdoğan (1.)
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evren
Sahabettin Orttıon (t.)
Ilhami Sancar (B.)
ismail Hakkı Tekine!
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri "Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
İZMİR
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâraoğhı
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Sırrı öktem
KASTAMONU
Avni Doğan (t.)
Fethi Doğançay

M. Meclisi
İhsan Şeref Dura
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Süreyya Sofuoğlu (1.)
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KÜTAHYA
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
MANİSA
Hilmi Okçu
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioglu
MARDİN
Mehmet Alf Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
îlhan Tekinalp
MUŞ
Sait Mutlu

KONYA
Kadir can Kaflı
Mekki Keskin (Bşk. V.)
NEVŞEHİR
Rüştü özal
Halit Fikret Aka
Fakih özlen
Ali Baran Numasoğlu
Sait Sına Yücesoy
Hami Tezkan
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SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper (t.)
Hüseyin Özalp (t. Ü.)
ORDU
Orhan Naim Hazinedar
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
SÜRT
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Tahsin Türkay

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İstanbul
Kocaeli
Manisa
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Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn
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TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Mehmet Kazova
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Nazmi ökten
Kâmuran Ural
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Kadri Eroğan
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Feyzi Fırat
(I.)
Yusuf Ziya Yücebilgin

M. Meclisi
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O: 1

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bü/tçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

: 4 50
: 270
: 247
:
15
:
8
: 17 i

Açık üyelikler :

9

[Kabul edenler]
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
ANTALYA
Eteni Ağva
İhsan Ataöv
Ömer Eken
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bol ak
Cevat Kanpulat
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
AMASYA
BİNGÖL
Reşat Arpacıoğlıı
Halit Rıza Ünal
Mustafa Kemal Karan
BOLU
İsmail Sarıgöz
Zeki Baltacıoğlu
Nevzat Şener
Ahmet Çakmak
ANKARA
, Kemal Demir
Burhan Apaydın
]
BURDUR
Hüseyin Ataman
-Vthi Çelilcbaş
Nihat Berkkan
Nadir Yavuzkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
BURSA
tbrahim tmirzalıoğlu I Edip Rüştü Akyürek
Mehdi Mıhçıoğlu
Sadrettin Çanga
Emin Paksüt
Ekrem Pajksoy
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahınut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Veli Başaran
Hasan Dineer
Şevki Güler
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özcan
Rıza Polat

1 İsmail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
I Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik İnan
ÇANKIRI
I Kâzım Arar
Rahmi İnceler
Şaban Keskin
ÇORUM
I Nuri lA.hıskahoğlu
I Muzaffer Dündar
I Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu
| Necmi ökten
I
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İsmail Ertan
İbrahim Kocat ürk
Hüdai O rai
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
I Adnan Aral
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
tlhami Ertem
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hürrem Müftügil
Kemal Satır
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
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Naci Yıldırım
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
tbrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ala ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Sekip İnal
Saki Zorlu

M. Meclisi
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
İhsan önal
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Mahmut Rıza Bertan
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Tahsin Demiray
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Naci Öktem
Vahyi özarar
Selim Sarper
Reşit Ülker
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem
İhsan Gürsan
Şinasi Osma
KARS
Lâtif A'küzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Bahtiyar Vural
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Rıza Yalçın
KASTAMONU
Sabri Keskin
İsmail Hakkı Yılaulıoğlu
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Hüsamettin Gümüşpala
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
Ahmet Gürkan
İhsan Kabadayı
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Fakih ö'zfakih
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurl
Mehmet Delikaya
İsmet İnönü
Halit Ziya Özkan
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Kemali Bay azıt
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Şevki Aysan
Talât Oğuz
MUŞ
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Refet Aksoy
Ata Bodur
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
Ata Topaloğlu
SAKARYA
Ekrem * Alican
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Fevzi Geveci
llyas Kılıç
SÜRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen

MANİSA
Süleyman Çağlar
SİNOP
Muammer Erten
Mahmut
Alicanoğlu
Şevket Raşıt Hatipoğlu
Cemil Karahan
Yakup Kadri KaraosHaşim T a n
manoğlu
Nıısret Köklü
SİVAS
Yakup Yakut
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
MARAŞ
İbrahim Göker
Kemal Bağcıoğlu

Rahmi Günay
Cevad Odyakmaz
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
H. Ali Dizman
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağmurdereli
URFA
Atalay Akan
Kemal BadılLı
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muhlis Görentaş
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Mehmet Ali Pestilci

[Reddedenler]
AĞRİ
Nevzat Güngör
AYDIN
Melâhat Gedik

BALIKESİR
Mithat Şükrü Çavdaroğlu

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
İZMİR

Şükrü Akkan
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Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Saim Kaygan
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B : 48

KIRŞEHİR

KARS
Kemal Kaya

5 . 2 . 1964

Memduh Erdemir

KAYSERİ
Vedat Âli Özkan

MANİSA
I Neriman Ağaoğlu

O :1

Hurrem Kubat
RİZE
Cevat Yalçın
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlıı

[Çekinserler]
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

MUĞLA
Adnan Akarca
ORDU
Sadi Pehlivanoğlu

ERZURUM
Nihat Diler
KÜTAHYA
Mehmet Kesen

SAMSUN
Osman Şahinoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

[Oya katılmıycmlar]
ADANA
Hasan Aksay
Mehmet Geçîoğlıı
(Savit Oral
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mehmet özbay
AFYON KARAHISAR
Halûk Nur Baki
Mehmet Turgut
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Ecevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
ismail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (I. Ü.)
ihsan Köknel
Ilyas Seçkin
Abdullah Kemal Yörük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Mü ren

Reşat özarda
BALIKESÎR
Kaya Bulut
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî Islimyeli (B.)
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha (t.)
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın
ibrahim öiktem (B.)
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli
ihsan Tombuş
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DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vefik Pirinçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen

Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Saadet Evren
Sahabettin Orhon (I.)
Ilhami Sancar (B.)
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
İZMİR
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu
(t.)
Kadri özek
Kudret Mavitan
Mustafa
Uyar
GİRESUN
Lebit
Yurdoğlu
(B.)
Ali Cüceoğlu
KARS
GÜMÜŞANE
Necmettin Akan
Halis Bayramoğlu
Sırrı öktem
HATAY
KASTAMONU
Ali Muhsin Bereketoğlu Avni Doğan (t.)
Fethi Doğançay
(t.)

M. Meclisi
ihsan Şeref Dura
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Sabahattin Bilgisu
Süreyya Sofuoğlu (t.)
KONYA
Kadircan Kaflı
Mekki Keskin (Bşk V.)

Rüştü özal
Fakih özlen
Faruk Sükan
Sait Sına Yüeesoy
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KÜTAHYA
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
MANİSA
Hilmi Okçu
Nahit Yenişehirlioğhı
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
Tran Şahin (B.)
ilhan Tekinalp
MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu

O: 1

ORDU
Orhan Naim Hazinedar
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Muslihittin Gü>er
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper (I.)
Hüseyin Özalp (I. Ü.)
SİİRT
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Tahsin Türkay

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum

1
1

Hatay

1

İstanbul

1

Kocaeli

1

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
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Yekûn

1
1
1
1
9

TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Mehmet Kazova
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakır Ağanoğlu
Nazmı ökten
Kâmuran Ural
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan (I.)
Kadri Eroğan
~~
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Feyzi Fırat (I.)
Yusuf Ziya Yücebilgin

M. Meclisi
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Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun ta şansına verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir.
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 267
: 242
:
16
:
Q
: 174
:
9

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özcan
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İbrahim Imirzalıoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün

ANTALYA
İhsan Ataöv
Ömer Eken
Rafet Eker
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydmçer
îsmet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Cevat Kanpulat
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
Halit Rıza Ünal
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Nadir Yavuzkan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
Ekrem Paksoy
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik

I Şefik inan
ÇANKIRI
I Kâzım Arar
I Rahmi inceler
Şaban Keskin
ÇORUM
I Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
I Nccmi ökten
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
I ibrahim Kocatürk
Hüdai Oral
I Remzi Şenel
I Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
Ilhami Ertem
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hürrem Müftügil
Kemal Satır
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
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ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin încioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GÎRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç

M. Meclisi
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ziya Altınoğlu
Cihad Baban
Mahmut Rıza Bertan
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Naci ö k t e m
Vahyi ö z a r a r
Selim Sarper
Reşit Ülker
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem
îhsan Gürsan
Şinasi Osma
KARS
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Sabri Keskin
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Hüsamettin Gümüşpala
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin

B : 48

KOCAELİ
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
Ahmet Gürkan
îhsan Kabadayı
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Fakih Özfakih
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
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MUŞ
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün

TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
H. Ali Dizman
Zeyyat Kocameımi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu

ORDU
TRABZON
Yusuf İzzettin Ağaoğlu Ekrem Dikmen
Refet Aksoy
Selâhattin Güven
Ata Bodur
Ahmet Şener
Ferda Güley
Ali Rıza Uzuner
KÜTAHYA
Arif Hikmet Onat
Zeki Yağmurdereli
Ahmet Bozbay
Ata Topaloğlu
URFA
Ali Erbek
Atalay Akan
Rauf Kıray
SAKARYA
Kemal Badıllı
Sezai Sarpaşar
Ekrem Alican
Bekir Sami Karahanlı
MALATYA
Yusuf Ulusoy
Sabri Kılıç
Nurettin Akyurt
SAMSUN
Celâl
öncel
Mehmet Deli'kaya
Nurettin Ceritoğlu
UŞAK
î'slmet İnönü
Fevzi Ceylân
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Halit Ziya Özkan
Bahri Cömert
İbrahim Bulanalp
MANİSA
Fevzi Geveci
Süleyman Çağlar
Ilyas Kılıç
VAN
Muammer Erten
SİİRT
İhsan Bedirhanoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlu
Cevdet Aydın
Muslih Görentaş
Nusret Köklü
Hayrettin özgen
Şükrü Kösereisoğlu
Yakup Yakut
SİNOP
YOZGAT
Mahmut Alieanoğlu
MARAŞ
İsmet Kapısız
Cemil Karahan
Kemal Bağcıoğlu
Mustafa Kepir
Haşim T a n
Kemali Bayazıt
Veli Uyar
Enver Kaplan
SİVAS
ZONGULDAK
Adnan Karaküçük
Adil Altay
Ahmet Fuat Ak
Rahmi Çeltekli
MARDİN
Kenan Esengin
İbrahim Göker
Şevki Aysan
Ramiz Karakaşoğlu
Rahmi Günay
Talât Oğuz
Suphi Konak
Cevad Odyakmaz
MUĞLA
Mehmet Ali Pestilci •
Güner Sarısözen
Turan Şahin

[Reddedenler]
AĞRI
Nevzat Güngör
AYDIN
Melâhat Gedik
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli

İZMİR
Şükrü Akkan

KAYSERİ
Vedat Âli Özkan

Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci

KIRŞEHİR
Memduh Erdemir

Saim Kaygan
KARS
Kemal Kaya

KONYA
İrfan Baran
Faruk Sükan
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MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Hurrem Kubat
RİZE
Rıza Yalçın
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu

M. Meclisi
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
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[Çekinserler]

ERZURUM

ADIYAMAN
Arif Atalay
Mehmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Mehmet Turgut
AĞRI
Rıza Polat
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Ecevit (B.).
Mustafa Kemal Erkovan
İsmail Gence
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
(I. Ü.)
İhsan Köknel
llyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Etem Ağva
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
ARTVÎN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat* özarda

KÜTAHYA

Nihat Diler

Mehmet Kesen

İSTANBUL

MUĞLA

Tahsin Demiray

[Oya
ADANA
Hasan Aksay
Mehmet Geçioğlu
Cavit Oral
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
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Adnan Akarca

kahlmıyanlar]

BALIKESİR
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî tslimyeli (B.)
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha (1.)
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın
İbrahim Öktem (B.)
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli
İhsan Tombu§/
DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan

ORDU
Sadi Pehlivanoğlu
SAMSUN
Osman Şahinoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vefik Pirinçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin

Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Saadet Evren
Sahabettin Orhon (1.)
îlhami Sancar (B.)
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
İZMİR

Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya Necip Mirkelâmoğlur
Kadri özek
Celâlettin Üzer (B.)
Mustafa Uyar
GAZİANTEP
Lebit Yurdoğlu (B.>
Osman Orhan Bilen
(1.)
KARS
Kudret Mavitan
Necmettin Akan
GİRESUN
Sırrı öktem
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
KASTAMONU
GÜMÜŞANE
Avıni Doğan (1.)
Halis Bayramoğlu
Fethi Doğançay
HATAY
İhsan Şeref Dura
Ali Muhsin Bereketoğlu
Osman Zeki Oktay
•(î.)
Ali özdikmenli
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
KAYSERİ
İÇEL
Burhan Bozdoğan (1.) Turlum Feyzioğlu
Mehmet Göker
İSPARTA
Mehmet Sağlam
Mustafa Gülcügil
Bahri Yazır
İSTANBUL
Mehmet Yüceler (B.>
Suphi Baykam
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M. Meclisi
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
•Sahabettin Bilgisu
Süreyya Sofuoğlu (i.)
KONYA
Kadircan Kaflı
Mekki Keskin (Bşk. V.)
Rüştü özal
Fakih özlen
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
MANİSA
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hilmi Okçu
Nahit Yenişehirlioğlu

B : 48

MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğhı
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
ilhan Te'kinalp
MUŞ
Sait Mutlu

5 . 2 . 1964

Fııad Sirmen (Başkan
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu
Hâımit Kip er (t.)
Hüseyin Özalp (I. Ü.)
SİİRT

NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu

Süreyya öner
Adil Yaşa

SİNOP
Mustafa Kaptan
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
SİVAS
ORDU
Sebati Hastaoğlu
Orhan Naim Hazinedar
Ahmet Kangal
Reşat Turhan
RİZE
Tahsin Türkay
Erol Yılmaz Akçal
Mahmut Vural
Arif Hikmet Güner

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
istanbul
T<rr
>caeli
Manisa

i
1
1
1
1
1
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Muş
Trabzon
Zonguldak

— 3 9 1 —•

Yekûn

TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan Öztrak (B.)
TOKAT
Mehmet Kazova
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Nazmi ökten
Kâmuran Ural
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan (t.)
Kadri Eroğan
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Feyzi Fırat (I.)
Yusuf Ziya Yücebilgin

M. Meclisi
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun
sonucu

tasarısına verilen oyların

'Kanun tasarısı kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

450
269
239
20
10
172
9

•

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHISAR
Veli Başaran
Hasan Dineer
Şevki Güler
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özcan
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
fsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İbrahim Imirzalıoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt

Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
ANTALYA
Etem Ağva
Ömer Eken
Rafet Eker
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
ismet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Cevat Kanpulat
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
Halit Rıza Ünal
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak

Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahmi inceler
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Necmi ökten
DENIZLI
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
ibrahim Kocatürk
Hüdai Oral
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR

BURDUR
Fethi Çelilkbaş
Nadir Yavuzkan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
Ekrem Paksoy
ismail Yılmaz

Adnan Aral
EDİRNE
Talat Asal
Süleyman Bilgen
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hürrem Müftügil
Kemal Satu
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
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Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğhı
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs (B.)
Hüseyin Incioğlu
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazlıar Arıkan
Mehmet Ali Aralan
Yahya Dermancı

M. Meclisi
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
İhsan önal .
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
İbrahim Abak
Cihad Baban
Mahmut Rıza Bertan
Nurettin Bulak
Batip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim. Gökay
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Naci öktem
Vahyi özarar
Selim Sarper
Reşit Ülker
ÎZMÎR
Osman Sabri Adal
Şeref Bakşık
İhsan Gürsan
Şinasi Osma
KARS
Lâtif Akûzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Sabri Keskin
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Abdülhalim Araş

B : 48

Hüsamettin Gümüşpala
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil özmen
KOCAELİ
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özfakih
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
İsmet İnönü
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Şevket Raşit Hatipoğlu
Yaküp Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Yakup Yakut
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
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MARDİN
Şevki Aysan
Talât Oğuz
MUĞLA
Turhan Şahin
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdenıir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Refet Aksoy
Ata Bodur
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
Ata Topaloğlu
SAKARYA
E'krem Alican
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Oeritoğlu
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
SÜRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
SÎNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan
Haşim Tan
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Rahmi Günay

Cevad Odyakmaz
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri -Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağanurdereli
URFA
Atalay Akan
Kemal Badıllı
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Görentaş
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Mehmet Ali Pestilci

[Reddedenler]
AĞRI

GAZİANTEP

EDİRNE

Nevzat Güngör

llhami Ertem

Mithat San

AYDIN
Melâhat Gedik

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli

İZMİR
Şükrü Akkan
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Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Saim Kaygan
KARS
Kemal Kaya

/

M. Meclisi
KAYSERİ
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KONYA

Vedat Âli Özkan

Faruk Sükan

KIRŞEHİR
Memduh Erdemir

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
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Hurrem Kubat
MUŞ
Sami öztürk
RİZE
Cevat Yalçın

TOKAT
H. Ali Dizman
Zeyyat Kocamemi
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Çekinserler]
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
İhsan Ataöv
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

ERZURUM
Nihat Diler

KÜTAHYA
Mehmet Kesen
MUĞLA

İSTANBUL
Tahsin Demiray

Adnan Akarca

ORDU
Sadi Pehlivanoğlu
SAMSUN
Osman Şahinoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

[Oya katılmıy anlar]
ADANA
Hasan Aksay
Mehmet Geçioğlu
Cavit Oral
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mehmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Mehmet Turgut
ANKARA
Burhan Apaydın
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Eccvit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
İsmail Gence
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (1. Ü.)
İhsan Köknel
llyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın

Hilmi Aydmçer
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda (1.)
BALIKESİR
Kaya Bulut
Gökhan Evliyabğlu
P^ennî îslimyeli (B.)
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
TurgutÇulha(t)
Kemal Demir (B.)
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın (1.)
İbrahim öktem (B.)
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay

ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğiu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vefik Piriçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen

(t)
Kudret Mavitan
GİRESUN
Ali Cüeeoğlu

394

GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu

(î.)
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan (I.)
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Ziya Altmoğlu
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(P>§:k. V.)
Saadet Evren
Şahaıbettin OHhon (1.)
İlhamı Sancar (B.)
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
İZMİR
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu
Kadri özek

M. Meclisi
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Sırrı öktem
KASTAMONU
Avııi Doğan (t.)
Fethi Doğançay
İhsan Şeref Dura
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
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Mek'ki Keskin
(Bşk. V.)
Rüştü özal
Fakih özlen
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
MANİSA
Nahit Yenişehirlioğlu
Hilmi Okçu

KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler (B.)

MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu

KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun

MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan

KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Süreyya Sofuoğhı (1.)

MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
İlhan Tekinalp

KONYA
Ahmet Gurk an
Kadircan Kaflı

MUŞ
Sait Mutlu
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NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
ORDU
Orhan Naim Hazinedar
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Hâmit Kiper (I.)
llyas Kılıç
Hüseyin Özalp
(1. Ü.)
SİİRT
Süreyya öner
Adil Yaşa

Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Mehmet Kazova
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Nazmi ökten
Kâmuran Ural
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URPA
Osman Ağan (1.)
Kadri Eroğan
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

SİNOP
Mustafa Kaptan

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Celâl Sungur

SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal

ZONGULDAK
Feyzi Fırat (1.)
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
istanbul
Kocaeli
Manisa

0:1

Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
KIRKSFJKİZİNöT BİRLEŞİM
5 .2 1964 Çarşamba
Saat : 14,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, Kıb
rıs olayları ve meseleleri ile Hükümetin bu ko
nuda takibettiği ve edeceği politika hususların
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi
(8/7)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (M. Meclisi 1/636; C. Se
natosu 1/372) (M. Meclisi S. Sayısı : 573; C.
Senatosu S. Sayısı : 383)
X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı (M. Meclisi 1/622; C. Senatosu : 1/373)
(M. Meclisi S. Sayısı : 574; C. Senatosu S. Sa
yısı : 384)
X 3. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (M.
Meclisi 1/630; C. Senatosu 1/374) (M. Meclisi
S. Sayısı : 575; C. Senatosu S. Seyisi : 385)
X 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı (M. Meclisi 1/639; C. Senatosu 1/378)
(M. Meclisi S. Sayısı : 576; C. Senatosu S. Sa
yısı : 395)
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/651)
2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklannm
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676)

3. — Bursa Milletvekili gadrettin Çanga'nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693)
4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel fekâketi dolayısiyle yıkılan yol ve
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten
zarar görenlere yardım yapılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/696)
5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/697)
6. — Niğde
Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698)
7. — Niğde Milletvekili Asım Eeren'in, Beş
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/701)
8. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanavi ve
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/702)
9. — Niğde Milletvekili Asım Eeren'in,
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703)
10. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan söalü sorusu (6/704)
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11. —• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/705)
12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân bakan
larından sözlü sorusu (6/706)
13. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu
(6/707)
14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/709)
15. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'in, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sasyal Yardım ve İçişleri
bakanlarından sözlü sorusu (6/710)
16. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Devlet Üretme çiftliklerince tesbit
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/711)
17. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/713)
18. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/714)
19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'mn, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/715)
20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716)
21. —- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/717)
22. -— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının

sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/718)
23. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga ha
mamlarının modern bir kaplıca haline getiril
mesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/719)
24. —- İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720)
25. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721)
26. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/722)
27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/723)
28. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/724)
29. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair,
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/725)
30. —- Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum ili ve dolaylarındaki yollann ne zaman
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726)
31. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727)
32. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in,
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/728)
33. — Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet
Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne ka-

dar, her toplantı yılında kaçar birleşim yapıl
dığına ve birleşimlerin süresine dair, Millet Mec
lisi Başkanlığından sözlü sorusu. (6/729)
34. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/730)
35. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, ceza evleri ve hastanelerde bulunan
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/732)
36. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin
günün şartlarına ve alım - satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/733)
37. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734)
38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735)
39. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736)
40. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737)
41. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurutma
işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlandırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/738)
42. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı

ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739)
43. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yifo
programına konulan ödeneğin tenkis edilip
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740)
44. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit etme
sinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/741)
45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742)
46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki dü
şüncesinin ne olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/743)
47. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/744)
48. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyıkryle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/745)
49. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz
Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960
yılında ve bugün kaç servis ve kaç personeli
bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü
sorusu (6/746)
50. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747)
51. — Bolu Milletvekili Ahmet Çekmak'ın,
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/748)

4—
52. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749)
53. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len Mmin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750)
54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin,
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751)
55. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752)
56. —Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşa edilen îmam - Hatip
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753)
57. — Zonguldak Milletvekili Mehmet AliPestilci'nin, istanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754)
58. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın,
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755)
59. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın,
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tahdideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair içişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756)
60. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
bitlim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757)
61. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/758)
62. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma- I|

kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759)
63. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760)
64. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in,
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761)
65. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762)
66. — Grümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763)
67. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764)
68. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765)
69. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766)
70. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767)
71. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen derenin
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve imar ve iskân bakanlarından sözlü
sorusu (6/768)
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72. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak
yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769)
73. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770)
74. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771)
75. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu
(6/772)
76. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773)
77. — Rize Milletvekili Cevat Yalçm'ın,
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774)
78. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775)
79. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776)
80. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından
sözlü sorusu (6/777)
81. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in,
vazife mahalline gitmediği halde, gitmiş gibi

gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778)
82. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/779)
83. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/780)
84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Türkiye Esnaf Dernekleri KonfederasyonundaM kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782)
85. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783)
86. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm,
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uysrun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784)
87. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa
Mahkemesine .sevk edilen Bonn Büyükelçisi
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/785)
88. — Erzurum Milletvekili Eriuğrul Ak
ça'nın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786)
89. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün,
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı
uçak seferlerine dair Başbakandan söslü soru
su (6/787)

6~
90; — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
orak ipi, kota dışı bırakıldığına güre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu
(6/788)
91. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh
olarak yararlandığı binada bulunan banyo dai
resinin tahribedildiği hakkındaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/789)
92. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm,
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Mecilisi Başkanından sözlü
sorusu (6/790)
93. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791)

[ mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici KomisI yon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve
458 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963]
I
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4. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sanayi ve Adalet 'komisyonları raporları (2/160;
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi :
11.11.1963]
5. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271)
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
27.12.1963]

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
III
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan MilletTIRILAN İŞLER
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada , vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarımesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378,
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi :
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S.
27 .11.1963]
Sayısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :
X 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
27.12.1963]
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
7. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tirı raporları (1/505) (S. Sayısı : 537) [Dağıt
yanşan'm, 232 sayılı Kanımla değiştirilen G085
ma tarihi : 25 .12 .1963]
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde
3. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı,
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın,
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştiril- I 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1964]
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(Kırksekizinci Birleşim)

