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55. Birleşim 

11 . 2 . 1965 Perşembe 

İçindekiler 
Sayfa 

449:450 
450:451 

452 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 452 

1. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
akar yakıt fiyatlarında yapılan indirmele
rin îbu konuda daha önce alınmış kararlar
la çeliştiğine dair konuşmasına, Ticaret 
Bakanı Fennî Islimyeli'nin cevabı 452:454 

2. — Elâzığ Milletveki ö. Faruk Sauaç'-
ın; Başbakan'ın Holânda Basınına verdiği 
demece dayanarak Bayram Gazetesinde 
Ataltürk'ün Ibırak'tığı iç ve dış barış ilkesin
den ayrılmmış olup olmadığı yolunda çı
kan yazıya değinerek yaptığı konuşmasına 
Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı Ke
mal Satırın, cevabı 454:456 

3. — Program uyarınca bütçe görüşme
lerine devam hususunun oya sunulması 

4. — Tieare't Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşma-

456 

Sayla 
l an gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai 
maddelerle bedelsiz olarak verilen Ameri
kan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve va
sıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun 
tasarısının gündemdeki diğer işlerden de 
önce ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/472) 456 

5. — Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök-
tem'in, Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ısayılı Kanuna ek ka
nun tasarılarının, gündemdeki diğer bütün 
işlerden de önce ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkındaki önergesi (1/694, 766, 787) 456:457 

6. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in; Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındaki önergesi (1/617) 457 

7. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin,in, Millî Müdafaaya hıyanet suçun
dan •müe'blbet hapse hükümlü Alman uyruk
lu "VVilfried Herbreoht hakkındaki hapis ce-



Sayfa 
zasınııı affı hakkındaki kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/671) 457 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları
nın teşkilatına dair olan 5'509 sayılı Kanu
na ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 'dair 
önergesi. (2/766) 457:458 

9 — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun, 237 numaralı Ta
şıt Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının gündeme alınarak 
diğer bütün İşlerden de önce görüşülmesi
ne dair önergesi (1/566) 458 

10. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay'm, 
kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile Kırşehir 
Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşı
nın ve Afyin Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kamun teklifleri
nin gündeme alınarak bütün işlerden de 
önce ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/516) (2/288, 325) 458:459 

11. — Yüksek Hâkimler Kumlu üyeliği 
secimi, 459 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
sosyal güvenlik hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/732) (S. Sayısı : 777) 459. 

500:503 
13. — T. C. Merkez Bankası Kanu

nunun 34 5icü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/709) (S. Sa
yısı : 810) 459,504:507 

14. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, 
toprak reformu karnın tasarısının havale 
edilmiş olduğu, Plân Komisyonun
dan 7, Tarım Komisyonundan 5, Aina-
yasa Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, 
Ticaret, içişleri komisyonlarından 2 şer 
üye seçilerek kurulan Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/784, 
4/383) 459:469,496:499 

Sayfa 
15. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali 

ihsan Göğüş'ün, turizm büro ve seyahat 
acentaları kanun tasarısının havale edil-
mi solduğu Ticaret, Adalet, Turizm ve Ta
nıtma, ve Plân Kimisyonlarından 5 er üye 
seçilerek kurulan geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/796, 4/384) 469 

5. — Görüşülen işler 469 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşuıaları gereğince ithal olunacak zirai ve 
gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak verilen 
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat 
ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında ka
nun tasarısı ile Ticaret ve Ulaştırma komis
yonları raporları ve Ticaret, Ulaştırma İçiş
leri, Tarım, Dışişleri ve Plân komisyonla
rından ikişer üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/482) (S. Sayısı : 803) 469: 

470,508:511 
2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarıları ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonları raporları (1/694, 1/766, 
1/787) (S. Sayısı : 832) 470:471 

3. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 
arkadaşının ve Afyon Karahisar Milletve
kili Asım Yılmaz'ın, kat mülkiyeti ka
nunu teklifleri ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sayısı : 524) 471: 

473 
4. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru (1/560, 2/378; 2/591) (S. Sayısı : 
527) 473:481 

6. — Sorular ve cevaplar 481 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 481 

1. — İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in, İstanbul'da yapılmakta olan ye
raltı geçitlelerine dair yazılı soru önergesi, 
ve içişleri Bakanı Orhan öztrak ile İmar 
ve İskân Bakanlığının yazılı cevaplan 
(7/582) 481:485 
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Sayfa 
2. — Kırşehir Milletvekili Memduh 

Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinin 
Kazıklı semtinde ve Kızılırmak üzerinde 
bir baraj kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai 
Oral'ın yazılı cevabı (7/611) 485:486 

3. — Adana Milletvekili Yusuf Ak-
timur'un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları * 
içinde bulunan bütün barajların durumuna 
dair yazılı soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın 
yazılı cevabı (7/631) 486:490 

4. — Adana Milletvekili Yusuf Ak-
timıır'un, yurdumuzda bulunan bilumum 

Sayfa 
şeker fabrikalarınım durumuna dair yazılı 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 
Erten'in yazılı cevabı (7/633) 491:493 

5. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat 
Bankası binası olmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî tslimye-
li'nin yazılı cevabı (7/638) 494 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demir'in, Sakarya ilinin Karasu ilçesinde, 
müstahsilin elinden alınmış fındıklar bu^ 
lıınup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in, 
yazılı cevabı (7/641) 494:495 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili Mehmet Başaran, dünkü 
birleşmde yaptığı açıklamaya Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat tarafından verilen cevabın 
yersiz ve dayanıksız olduğu yolunda bir konuş
ma yaptı. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, he
kimlere gerekli ücretin verilmesi suretiyle zaman
larının tümünü hastanelere ayırmalarını sağlı-
yacak olan Full-time kanununun öncelikle görü
şülmek üzere gündeme alınmamasından duyduğu 
üzüntüleri belirten konuşmasına Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir, Devlet Me
murları kanun tasarısının komisyonlarda görüşül
mekte olduğu yolunda cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, Ege tütün 
ekicilerinin durumu ve tütün piyasasının deği
şik zamanlarda açılmasının sakıncaları üzerinde 
durarak gerekli tedbirlerin alınması dileğinde 
bulundu. 

1965 bütçesiyle ilgili basmayazınıu dağıtıl
mış olduğu ve Kanunlar Müdürlüğünce, Perşem
be günü saat 9 dan başlanarak her kısımla ilgili 
söz alacak milletvekillerinin kaydolunacağı bil
dirildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Malik Yolaç'ın dönüşüne kadar kendisi

ne Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in 
ve 

Devlet Baakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'a da Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in 
vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkerleri bilgiye sunuldu. 

Bafra kazasının Elifli köyünden Tevfik kızı 
Şerife Balsüzen ile, Bafra kazasının Kanlıgüney 
köyünden Salihoğlu Kâmil Söylemez'in ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresinin tetkik edilmek üzere komisyonlarına 
verilmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi kabul olundu. 

Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 grup baş-
kanvekillerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ile 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Ka-
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nunun 2 nei maddesine bir fıkra eklenmesi hak- I 
kında kanun teklifinin 

Biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiy-
1c gündemdeki diğer bütün islere takdimen ön- I 
çelik ve ivedikle görüşülmelerine dair önerge- I 
leri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai 
Oral'm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı J 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarı- I 
sının, biran evvel kanunlaşmasını temin maksa-
diyle havale edilmiş olduğu Sanayi ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye seçilerek kurulacak ge
çici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yeni
den yapılan bu seçimde de gerekli çoğunluk sağ
lanamadığı bildirildi. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki (1/756) sayılı 
kanun tasarısının tekrar yapılan açık oylaması ve 
ayırım sonunda tasarının kanunlaştığı anlaşıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Aalmanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu- J 
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair I 

2. — GELEN 

Raporlar 
1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1961 yılı 
Bütçe kanu »u ta^arıs nda yapılan dcğ'şikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Kom'syonu rapora. (M'llet Mec
lisi 1/738; Cumhuriyet Sonato u 1/493) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 854; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 493) 

2. — Bsden Terb'yesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütç3 kanunu tasarısı ve Karnı ı Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meeliri 1/737; Cumhu
riyet Senatosu 1/439) (Gündeme) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 843; Cumhuryeti Senatosu S. Sa
yısı : 495) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Butça Konuş

kanım tasarısının maddeleri görüşülerek tüm
leri açık oya sunulduysa da ayırım sonunda ye
ter çoğunluk sağlanamadığı görülerek bu oyla
nın! a rıı ı tekrarl anacağı bil di ril< 1 i. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın, Anayasayı ihlâl su 'unlan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesine bir fıkra eklennrsi hak
kında kanun teklifi gündemdeki dig3r işlerden 
de önce ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işlerinden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 nei sırada 
bulunan tasarı ve teklifler ilgili komisyonların, 
8 ve 9 ve 12 - 19 ncu sıralarda bulunan tasarı 
ve teklifler ise ilgili bakanların hazır bulunma
ması sebebiyle görüşülemedi. 

11 Şubat 1965 Perşembe günü saa! 15 ts top
lanılmak üzere (saat 17,25 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Âkyurt 

KÂĞITLAR 

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/440) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
494) 

I 
! 4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-
' poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/739, Cumhıriyet Senatosu 1/455) 

! (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 838, 
İ Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 498) 

5. — Ego Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanu-
, mı tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu-
\ na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec-
i lisi 1/736, Cumhuriyet Senatom 1/456) (Gün-
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deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 499) 

6. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumruriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/744; Cumhuriyet Senatom 1/452) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 496) 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1985 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/745; Cumhuriyet Senatosu 
1/454) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 497) 

8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Öütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/741, Cumhuriyet 
Senatosu 1/468) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 842, Cumhuriyet Senatosu S .Sayısı : 
501) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 198r) yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/746 Cumhuriyet Senato
su 1/467) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa^ 
yısı : 841, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 500) 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü. 
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu rapDru. 
(Millet Meclisi 1/743, Cumhuriyet Senatosu 
1/469) (Gündeme) (Millet Meclisi S. S-yısı : 
855; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 502) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları teskere
leri. (Millet Meclisi 1/748, Cumhuriyet Senato
su 1/470) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
835, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 503) 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge ıel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli&i 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/432) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 504) 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büiçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senutoıa. ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/747, Cumhuriyet Senatosu 
1/471) (Gündeme) (Millet Meclki S. Sayısı : 
834; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 505) 

14. — Devlet Hava Meydanları İş1 etmesi Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/740 Cumhuriyet Senatosu 1/472) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 845; Cumhuriyet Se -
natosu S. Sayısı : 506) 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
B'ütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/733; Cumhuriyet Sena
to.™. 1/494) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 840 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 507) 

16. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmalına ve bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar ekle :me ine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 

| yapılan değişiklikler hakkında Mi'lefc Meclisi 
J Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
i 1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/415) (Gündeme) 
I (S. Sayısı : 461 e ek) 
ı 
I 

j 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
| Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aras-nda Hava 
| Ulaştırmasına dair Anhşmanm onayl mmasınm 
: uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
: Ulaştırma, Dışişleri ve P ân komisyonları ra-
j porları. (1/617) (Gündeme) (S. Sayısı : 858) 
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BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 
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BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen (beyaz düğmelere bassınlar. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

1. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, akar 
yakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin bu ko
nuda daha önce alınmış karanlarla çeliştiğine 
dair konuşmasına, Ticaret Bakanı Fennî îslvntr 
yeli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal, uygulanma
ya başlanan akar yalkıt fiyatları hakkında söz ta-
lebetmişsiniz. Çok rica ederim, kısa olsun. Riya
setin takdir hakkını suiistimal etmeyiniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Emin olabilirsi
niz. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
8 Şubat tarihinden itibaren akar yakıtın yeni 
fiyatları hakkındaki karar uygulanmaya başlan
mıştır. Bu karar bir indirim mahiyetindedir. 

Hiç de alışık olmadığımız, hiç beklemediği
miz bu indirim kararından memnun olunması ge
rekir. Aksine mütalâa, yanlış tefsirlere yol aça
bilir ve konuşan insan için «Buna da mı itiraz> 
denilmesi mümkündür. Fakat; her şeye rağmen 
zihnimizi meşgul eden noktalarda aydınlığa ka
vuşmak ihtiyacı ile yıllık malî portesinin 50 mil
yon lira olduğu bildirilen bu indirim üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

Basınımızda resmî makamlara atfen yer alan 
beyanlardan anlıyoruz ki; indirim gerekçesinde, 
genel olarak taşıma ücretleri ve dolayısiyle tüke
tim maddeleri üzerindeki olumlu etkileri dikkate 
alınarak bu karara varıldığı yer almaktadır. İn
dirim son zamanlarda, tevzi metot ve tekniğin 

BAŞKAN — Yoklama iglemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır. Müzakereler başlı
yoruz. 

ortaya çıkan gelişmesinden doğduğu şeklinde de 
izah olunmuştur. 

Diğer taraftan,, daha 9-10 ay evvel Meclisi
mizce vergi düzeltmeleri yapıldı. Reform hüviye-
t indeki birçok değişmelere rağmen Meclisimiz 
zaman zaman yalnız akar yakıt fiyatlarına yapı
lan zam üzerinde durmuştur ve bu henüz hatır-
larımızdadır. Vergi reformuna ait Hükümet tasa
rısı ve o yolda konuşanlarımız iddia ve ispat et
mek istemişlerdir ki, dünyadaki akar yakıt fi
yatları bizdekine nazaran yüksektir ve yapılmış 
olan motorine 7, gaz yağına 14 kuruşluk zam
ların taşıma ücretlerine ve üretim maliyetlerine 
etkileri olmıyacaktır. 

Ayrıca mütalâalar arasında; örneğin, gaz ya
ğının mahrukat Olarak kullanılmasının memleke
timiz için hata olduğu, israf olduğu, (binaenaleyh 
fiyat politikasiyle gaz yağının ısıtmada kullanıl
masının teşvik edilmemesi igerektiği, rafineri sis
temimiz ve gaz yağı ithali zarureti karşısında 
tedlbir alınması gereği ve nihayet gaz yağını 
marukat olarak kullananların nisbeten malî du
rum] arının müsaidolduğu hususları da yer alı
yordu. 

Şimdi, ortalaması 2,5 kuruşluk bir indirim 
yapıldığı bildirilmiştir, tilere göre bu değişme
lere bakacak olursak, Afyon, Aydın, Çanakkale, 
Denizli, Edirne, Elâzığ, Eskişehir, G. Antep, 
Hakkâri, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklar
eli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, 
Mersin, Tekirdağ, Urfa, Uşak ve Zonguldak'ta 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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indirimin olmadığını; Adapazarı, Bolu, îzmit 
gilbi bâzı illerde aksine bir ilâvenin (bulunduğu
nu, Adana, izmir gilbi illerde indirimin 10 san
time inhisar ettiğini, buna mukalbil, Ankara'da 
2 kuruş olmak üzere 8-9 kuruşluk indirimler yapı
lan illerimizin mevcudolduğunu görürüz. 

Burada dikkati çeken başlıca büyük ve sanayi 
mıntıkalarında değişmenin lOİmadığı, hiç değilse 
değişmenin önemli bulunmadığıdır. Buna göre 
evvelâ taşıma ücretlerine olumlu etkinin ne su
retle mümkün olacağını merak etmekteyiz ve bu 
indirimin kime, ne sağlıyacağını öğrenmek iste
mekteyiz. 

Diğer taraftan 1965 Kalkınma Programının 
öngördüğü gelirlerle Kalkınma Plânına rağmen 
1905 yatırım bütçesinde örneğin ilkokul yapımı 
için koyabildiğimiz ödenek ortada iken, 350 bin 
lira konulamadığından, aynı zamanda, bir ihraç 
metaı olan Beyşehir Gölünün balık varlığını ve 
turistik değerini artıracak bir balık ekimi yapı
lamamakta iken, 50 milyon lira ile, 250*300 köy 
iTkoklu daha yapılaibilirken, köy yollarına ve iç
me ısularına ayırabildiğimiz yardım miktarları 
ortada iken., değişen fiyatlardan dolayı taahlhlüde 
bağlı işlerde karışık durumların hâml olacağı 
aşikâr iken, 

9 ay evvelinden bu yana değişen teknik şart
lar ve maliyetlere etki gerekçeleri ile büyük ço
ğunluğa olumlu bir tesirini şahsan anlryamadığı-
mız 50 milyon liralık indirimin mevcut mevzuat
tan faydalanarak bir fon hesabına ve Hazineye 
intikal ettirilmesi hususunun ne şekilde müm
kün olacağının Meclise izah edilmesini rica et
mekteyiz. 

Bu hususun Meclise izah edilmesi, Hüküme
timizin Meclise karşı her zaman göstermekte ol
duğu saygılı bir hareketin ifadesi olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLlMYELÎ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
larım; 

Kıymetli arkadaşımız Sayın Büstü özal'ın 
son günlerde akar yakıt fiyatlarındaki indirim
lerle alâkalı hususlar hakkında gündem dışı ko
nuşmaları bana, bu konuda yapılan indirimlerin 
mucip sebeplerini izah etmek fırsatı verdikleri 
için memnuniyet ve teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. 
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Memleketimizde akar yakıt yani benzin, gaz

yağı ve motorin fiyatları altı ana depodan ikmal 
edilmek suretiyle ve fiyatları bu altı ana depoya 
göre ayarlanmak suretiyle tesbit olunmaktadır. 
Bunların dışında 310 yerde de tâli depolar mev
cut bulunmaktadır ve ana depolarla tâli depolar 
arasındaki ana depo fiyatları, buna inzımamen 
nakliyat fiyatları, bayi ve acenta kârları ve muh
telif belediyelerin aldığı resimler ve harçlar dik
kate alınmak suretiyle perakende fiyatlar bulun
maktadır. 

Son zamanlarda nakliye masraflarında bâzı 
değişiklikler olduğu, nakliye kolaylıkları ve son 
zamanlarda memleket sathına yayılan karayol
ları sebebiyle nakliye imkânlarının kolaylaştığı 
ve nakliye ücretleri lehine birtakım değişiklikler 
olduğu Bakanlığımca tesbit edilmiştir. 

Yine bu meyanda fıçılı olarak motorla yapı
lan sevkiyat yerine dökme olarak akar yakıtın 
nakledildiği, demiryolu nakliyatı yerine sarnıçlı 
kamyonlarla Anadolu'da akar yakıt nakliyatının 
kâmil hale geldiği ve ayrıca muhtelif yerlerde 
ana depolar yanında tâli depoların kurulduğu 
ve akar yakıt nakliyesinin memleket sathına ya
yılan yeni karayolları marifetiyle kolaylaştığı 
tesbit olunmuştur. Şüphesiz ki, perakende fiyat
ları tesbit olunurken bu söylediğim şıklarda vâki 
olan tahavvüllcri.n tekrar gözden geçirilmesine 
lüzum hâsıl olmuştur. Bu konuda Ağustosun so
nunda Bakanlığa bağlı akar yakıt kontrolörle
rinden aldığımız malûmat, akar yakıt nakliya
tında vâki indirimlerin memleket sathında bir 
tetkik yapılmak suretiyle, memleket sathına teş
mil edilmesinde isabet olduğu kanaatini uyan
dırmıştır. Nitekim o tarihten bu yana 310 yerde 
arkadaşlarım tarafından derinliğine ve genişli
ğine tetkikler yapılmıştır ve bu suretle görül
müştür ki, akar yakıt tevzi şirketleri akar yakı
tın nakliyatından mütevellit söylediğim sebep
lerle birtakım masrafları lehte olarak bünyele
rinde muhafaza etme imkânına sahibolabilmekte-
dirler. Bu şartlar içinde ya meseleyi yine olduğu 
gibi muhafaza etmek ve akar yakıt şirketlerinin 
bünyesinde yürütmek veyahut bunun bir fona 
ve müstehlike inikasını aramak zorunluğu görül
müştür. Bugün mevcudolan mevzuata göre akar 
yakıt istikrar fonu perakende satış fiyatlarında 
hâsıl olan bu farkın akar yakıt istikrar fonuna 
intikaline imkân vermemektedir. Buna imkân 
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vermediği içindir ki, Bakanlığımız bu tenzil edil- I 
iniş olan fiyatlarla eski fiyatlar arasındaki far
kın müstehlike inikasında geniş mikyasta fayda 
mülâhaza etmiştir. I 

Şu şartlar içinde, hemen ifade etmek isterim 
ki; indirimin uygulandığı benzin, gazyağı ve 
motorindeki fiyatlar fertlere, muayyen nisbet dâ
hilinde teknik vasıta kullanan çiftçilerimiz, sa
nayicilerimize ve bunların dışında başta Millî 
Savunma Bakanlığı olmak üzere resmî dairelere 
ve 'aynı zamanda kamu sektörünün muhtelif kı
rımlarında yine akar yakıt istimal etmek duru
munda olan ve bu suretle masrafları genişlet- | 
mo temayülü gösteren kamu teşebbüslerine müs- I 
pet yönde inikas edecektir. 

Bu vesile ile muhterem arkadaşıma akar ya
kıtın hammadde fiyatlarında bir tenzilât yapıl
mak üzere olduğunu, bu tenzilâtın doğrudan 
doğruya mevcut istikrar fonuna intikal edeceğini I 
ve bu suretle muhterem arkadaşımın, Sayın Rüş
tü özal'ın arzu ve temenni ettiği gibi Devlet ge
lirlerinde bir miktar genişlemenin bu yolla sağ
lanacağını ifade etmek isterim. Hürmetlerimle. I 

2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk S anaç'- I 
m; Başbakanın Holanda basınına verdiği demece I 
dayanarak Bayram Gazetesinde Atatürk'ün bı
raktığı iç ve dış barış ilkesinden ayrılınmış olup I 
olmadığı yolmıda çıkan yazıya değinerek yaptığı I 
konuşmasına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- I 
dımcısı Kemal Satır'm cevabı I 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ömer Fa
ruk Sanaç arkadaşımıza söz vereceğim. Ondan I 
başka arkadaşlarımızın söz taleplerini karşılıya- I 
mıyacağım, özür dilerim.. I 

Buyurun Sayın Sanaç, kısa olmak şartiyle. I 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler. Beş Şu'bat tarihli Bay- I 
ram gazetesinde, Sayın Başbakanın Holânda 
Televizyonuna verdiği demeçle birlikte bu ko
nu ile,ilgili bir baş makale yayınlanmıştır. Bu 
makalede başyazar kendi görüşüne göre mese
leleri tahlilden sonra şu neticeyi tesbit ve mü
dafaa etmektedir. Müsaadenizle aynen metni oku
yacağım. Yazıda şöyle deniyor: 

«Başbakanın demeci şöyle veya böyle bir 
gerçeği bir kere daha gözler önüne sermiştir, bu 
gerçek de, Türkiye'nin sınırları dışında gerçek 
bir tek dostunun, bir tek güvenilir müttefiki
nin dahi olmadığıdır. Dış yardımların, askerî | 

11. 2 .1985 Ö : 1 
ittifakların da, aslında Türkiye için değil, sa
dece ve sadece bu yardımları ve ittifakları yö
netenlerin çıkarları için işlediği artık anlaşıl
mıştır. Bunun içindir ki, Türkiye bugün bir ke
re daha 1923 Türkiye'si gibi Mustafa Kemal'in 
çizdiği yola yönelmek durumundadır. Ve bu
nun karşısına çıkmak istiyenler ister içeride, 
ister dışarıda olsunlar, Türklük duygusundan 
yoksun kirli çıkarların uşaklarıdır. Galiba Sa
yın İnönü'nün de üstü kapalı olarak belirtmek 
istediği bu olmuştur.» diyor. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu makaledeki anafikirler ve hedef, Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış politikasını 
temelinden değiştirmeye matuf bir istikâmette 
ve bilhassa Başbakanın da üstü kapalı olarak 
bunu istediği belirtilmiş olmasaydı belki de üze
rinde durulmaya değmezdi, Başyazar açıkça 
ve çekinmeden, Türkiye'nin bugün ıbir tek dostu
nun ve güvenilir müttefikinin olmadığını ile
ri sürerek mevcut NATO - CENTO gibi belli 
başlı askerî ittifak anlaşmalarımızın toptan 
aleyhinde bulunmaktadır. («îsmi nedir» sesle
ri) îlhami Soysal. Ve bugünkü dış politikamızı 
mevcut anlaşmaları bozmak suretiyle değişti
rerek, 42 yıl geriye gitmek suretiyle, 1923 yılı 
dostumuz Rusların yanında ve bugünkü mütte
fiklerimizle karşı karşıya getirilmemiz kesin ola
rak arzu edilmektedir. Teessürle beyan edelim 
ki; oldukça ilerici olduğu anlaşılan sayın baş
yazar, umumiyetle çok defa ard düşüncelere 
kıymet kazandırmak çabası içinde bulunan bâ
zı kimseler gibi, kendisi de büyük Atatürk'ü kal
kan yaparak onu istismara çalışmıştır. Burada 
1923 te Atatürk'ün çizdiği yol esas alınmış, her 
nedense sonradan tesbit ve tahkim ettiği Bal
kan ve Sâdabât Paktı gibi ittifak ve Anlaşmalar
dan ıbahsolunmamıştır. 

Bu makaledeki anafikrin, geçenlerde Tür
kiye tarihinde bu kürsüden ilk defa konuşan, 
misafir Podgorny'nin ittifaklarımız aleyhinde
ki telkinlerine tamamen muvazi ve mutabık ol
duğu bir hakikattir. Yazıda bugüne kadarki dış 
münasebetlerimiz bakımından durumumuz bir 
gaflet hali olarak kabul olunmuş ve Başbakanın 
demeci bahis konusu edilecek yeni durum «mil
lî uyanışa doğru» bir hareket şeklinde tavsif 
olunmuştur. 

Ayrıca makalede, bu fikirlerin karşısına çık
mak istiyenler, ister içeride ister dışarıda ol-
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sun, Türklük duygusundan yoksun kirli çıkar- j 
ların uşaklığı ile itham olunarak bu şekilde dü
şünenler tehdit altında bulundurulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, 
27 Mayıs İhtilâl Beyannamesinde NATO'ya 

ve CENTO'ya bağlılık hususu ehemmiyetle ifa
de edilmiş ve bu tarihten sonraki Hükümetler
de bu tarihten evvelkiler gibi programlarında 
bu hususu açıkça teyidetmişlerdir. Millî Kıb- . 
rıs dâvamızda olduğu gibi, başta Hükümet Baş- | 
kanı olduğu halde geçenlerde İzmir'de Millî Sa
vunma Bakanı ve Dışişleri Bakanımız tarafın
dan her vesile ile anlaşmalara ve bunların ge
rektirdiği taahhütlere bağlılığımız defaatle ifa- | 
do ve teyidedilmiştir J 

İşte bu suretledir ki, Türk Hükümetlerinin, 
Atatürk devri dâhil, yıllardan beri takibedilen, j 
demokratik hürriyet cephesi manzumesi içeri- j 
sinde beynelmilel taahhütlerine sadık ve cihan- | 
da sulha müteveccih, müstakar dış politikası 
teessüs ve taayyün etmiş bulunmaktadır. Bu 
husus Yüksek Heyetinizin şüphesiz malûmu- j 
du:\ | 

Hükümetlerimiz bu dış politika anlayışı ve 
tatbikatı sebebiyledir ki, beynelmilel münasebet
lerimizde itimat ve itibar sahibi olmuşlardır. ı 
Üçüncü İnönü Hükümetinin Yüksek Heyetiniz- | 
co kabul buyurulan Hükümet programındaki dış 
politika anlayışının da bu istikamette olduğu j 
malûmunuzdur. j 

Şimdi büyük ehemmiyet taşıyan dış politikamız j 
vesilesiyle; bahsi geçen makaledeki fikir ve it- j 
hamlar karşısında, Hükümetin durumu ve bil- ! 
hassa aşağıdaki hususları etraflıca açıklamasını ı 
iç ve dş umumi efkârın aydınlanması ve doğa
cak tehlikeli tereddütlerin önlenmesi bakımın
dan rica ediyorum. j 

1. Hükümet, bahsolunan NATO, CENTO İ 
gibi beynelmilel anlaşmalara dayanan dış politi
kamızda bir değişiklik yapmayı düşünmekte mi
dir? 

2. Bir değişikliği düşünmüyorsa, - ki böyle 
olduğu kanaatindeyiz - Hükümet bahsi geçen ma
kalenin ima yollu kasdettiği Türklük duygusun
dan yoksun kirli çıkarların uşaklığını yapma it- ı 
hamının muhatabı olma durumuna düşmez mi? 
(«Uzadı» sesleri) İki tane kaldı, müsaade buyu
run. (Ortadan gürültüler) 

3. Devletimizi ve millî birliğimizi yakından 
alâkadar eden dış itibar ve iç huzurumuzu sar- j 
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saçak ve yıkacak mahiyette olan bu yazı Hükü
metin dikkatini çekmiş midir, çekmemişse bu 
umursamazlık ve hoş görürlüğün sebebi nedir? 

4. Yoksa, makalenin son cümlesinde ifade 
edildiği gibi, Sayın Hükümet Başkam İsmet İnö
nü'nün üstü kapalı söylemek istediği ve arzu et
tiği netice bu mudur? 

5. Ve nihayet Hükümet, dışta yeni bir dün
ya, içte yeni bir rejim arama ve özlemenin do
ğurduğu zararlı tereddüt havasının kesin olarak 
giderilmesini düşünmekte midir? 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
(Soldan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başbakan 
Yardımcısı, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Elâzığ Milletvekili 
Ömer Faruk Sanaç arkadaşımızın, bayramda 
çıkmış olan bir gazetedeki bir makaleyi bahis ko
nusu ederek gündem dışı sözlerine cevap arz edi
yorum. 

Makaleyi görmüş değilim. 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Özrün 
•kabahatinden büyük. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SA

TIR (Devamla) — özrüm kabahatimden büyük 
değildir küçük bey! (Ortadan, bravo, sesleri) 

İkincisi, Başbakan vermiş olduğu beyanatta 
no şimdi arkadaşımın ifade ettiği gibi ve ne de, 
yazılmışsa, başyazarın yazdığı gibi Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin dışarda güvenilir dostlar
dan mahrum olduğu istikametinde bir beyanda 
bulunulmamıştır. Aksine Cumhuriyet Hükümeti
nin bugün geçmişlerden daha fazla güvenilir 
dostlara ve mütefiklere sahibolduğunu ifade et
miştir. (Ortadan, bravo, sesleri) 

Şimdi her hangi bir vesile yaratarak veya bir 
yazıdan faydalanmak suretiyle zihinleri bulan
dırmak gayesine matuf olan bu beyanın can alıcı 
noktalarına temas etmek isterim : 

Cumhuriyet Hükümeti her vesile ile, her fır
sattan faydalanarak NATO'ya CENTO'ya ve ta
ahhütlerine daima bağlı olduğunu, taahhütlere 
bağlı olmanın söz veren, imza koyan bir devlet 
için bir şeref vazifesi olduğunu her fırsattan fay
dalanmak suretiyle çekinmeden ifade etmiştir. 
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Bunu Podgorni'nin Türkiye'yi ziyaretini de ve
sile ittihaz ederek, gizliden gizliye yayılmak is
tenilen menfur bir fikrin Türkiye Cumhuriyeti
nin kfıbegâlıı olan Büyük Millet Meclisine getiril
mesini teessüfle karşılarım! (C. H. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri) İfade etmek isterim 
ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Cumhuriyet hükü
metlerinin hiçbirisi millî menfaatlerin dışında 
gizli kapaklı her hangi bir tertibin peşinde olma
mışlardır. Bundan sonra gelecek hükümetlerin 
de hiçbirisi olmıyacaktı r. (Bravo, sesleri) Tür
kiye Cumhuriyetinin temel ana dış politikası 
Atatürk devrinden beri çizilmiş olan ve her hü
kümet tarafından sadakatle tatbik edilen esaslı 
temellere istinadeden bir politikadır ve İnindim 
da hiçbir zaman inhiraf etmemiştir. 

BAŞKAN ----- Sayın Gürsoy lütfen müdahale 
et meyin, Sayın Sungur siz de. 

KEMAL SATIR (Devamla) — «Millî birli
ğimizi yakından alâkadar eden ve yıpratıcı olan 
bu yazı görülmüş müdür, görülmüşse bu umur
samazlık nedendir?» Demek suretiyle sanki bu 
yazı görülmüş, okunmuş ve tasvibedilmiş mâna
sını tazammun eden. tarizlerin cevabıdır bu söz
ler. Aynen hatibin ifadelerinden tesbit ettiğim 
noktaların cevabıdır. Yoksa Hükümet Başkanı
nın, üstü kapalı olarak, (Dışta yeni bir dünya, 
içte yeni bir rejim) ithamının cevabını huzuru
nuzda vermek için gelmiş bulunmaktayım. 

Cumhuriyet Hükümeti ve bilhassa C. H. P. 
sinin şerefle temsil ettiği Hükümet, demokratik 
rejimin banisi olmak şerefini daima muhafaza 
edecek, ne dışarda ne içerde bu rejimin değiş
mesi ve bu demokratik rejimden inhirafı istihdaf 
eden bir tutumun sahibi asla olmıyacaktır. Say
gılarımla. (Ortadan, bravo, sesleri, alkışlar) 

3. — Program uyarınca bütçe görüşmelerine 
devam olunması hususunun oya sunulması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1965 
yılı bütçe görüşmeleri için bir program hazırlan
mış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Buna göre yarın sabahtan itibaren her gün saat 
10 dan 13 e ve 14.30 dan 18 e kadar Millet Mec
lisi toplanacak, günlük program saat 18 e kadar 
bitirilemediği takdirde saat 19.30 dan itibaren 
gece toplantısı yapılacaktır. 12 Şubat 1965 Cuma 
gününden itibaren bütçe görüşmelerinin bitimine 
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kadar bu şekilde hareket edilmesi hususunu yük
sek tasvibinize sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Çalışma düzeni bu 
şekilde yapılacaktır. 

Yarın sabahtan itibaren bütçe çalışmaları 
başlıyacağma göre çok önemli mahiyette arz edi
lip öncelik, ivedilikle ve gündemdeki diğer ko
nulara takdimen görüşülmesi arzu edilen bâzı 
kanım teklifleri hakkında önergeler mevcut ve 
bunun hakkında verilmiş Riyaset Divanı kararı 
mevcut. Onları okutacağım. 

4. — Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
Türkiye (hımhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları gereğince it
hal olunacak zirai ve gıdai maddelerle bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ithiyaç fazlası malze
me, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısının gündemdeki diğer işler
den de önce ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/17:3) 

Yüksek Başkanlığa 

Basılıp dağıtılmış bulunan, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal Faz
lası Anlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gıdai maddelerle, bedelsiz olarak verilen 
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve 
vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki kanun 
tasarısının, ehemmiyetine binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklfi ederim. 

Fennî Islimyeli 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Meseleyi Başkanlık Divanınız 
incelemiş ve müspet mütalâa etmiştir. Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Millî flğitim Bakanı îbrahim. Öktem'in, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 say ıh Kanıma ek kanun tasarısının gün
demdeki diğer bütün işlerden de önce ve ivedi
likle görüşülmesi hakkındaki önergesi (1/694, 
1/766, 1/787) 

BAŞKAN — Diğer önerge de aynı mahiyet
tedir, onu da okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısını 
bütün işlere takdimen gündeme alınmasını, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Bu meseleyi de Başkanlık Diva
nınız incelemiş ve uygun mütalâa etmiştir. Yüce 
Heyetinizin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Bu şimdi oyunuza sunulmuş ve tasvip görmüş 
olan tasarıların bugün gündemde mevcut tasarı
lara takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülecek
tir. 

Şimdi okuyacaklarımız için ise, yalnızca ön
celik istenmiştir. Bunlar şayet Yüce Meclisinizin 
tasvibine mazhar olursa, gündemin arkasında 
öncelikle görüşülecek işlerin sonuna takılacaktır. 
Okutuyorum. 

6'. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının öncelikle görüşülmesi hakkındaki önergesi 
(1/617) 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri ve Ulaştırma komisyonlarında görü
şülmüş bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında 5 Temmuz 
1957 tarihinde münakit Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının müstaceliyetine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Meclis 
gündemine ithalini müsaadelerine saygılarımla 
arz ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Dışişleri Bakam 

BAŞKAN — Bahis konusu önerge Başkanlık 
Divanınca uygun mütalâa edilmiştir. Yüksek 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, öncelikle görüşüle
cek işlerin arkasına ilâve edilecektir. 
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7. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'-

in, MiUl Müdafaaya hiyanet suçundan müeb
bet hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfried 
Ifarbrecht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kında kanım tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi (1/671) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır,, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Çok uzun bir zamandır gündemde beklemekte 
olan 741 sıra sayılı (Millî Müdafaaya hiyanet su
cundan müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının 
affı hakkında), kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşmasını temin maksadiyle (incelik ve ive
dilikle görüşülmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Feridun Cemal törkin 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınız bahis ko
nusu önergeyi incelemiş ve uygun mütalâa etmiş
tir. Yüce Heyetinizin tasvibine sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8, — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Ali 
Sakir Ağanoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair 
olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 saydı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi (2/766) 

BAŞKAN — Yine öncelik istiyen bir önerge 
vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Ka
nuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 802 sıra sayılı kanun tekli
finin kanunlaşmasını teminen, öncelikle ve ivedi
likle görüşülmek üzere takdimen gündeme alın
masını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlıı 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanınız önergeyi 

uygun mütalâa etmiştir. Yüce Heyetinizin oyu- i 
na sunuyorum... Kabul edenler... Etmiycnler... [ 
Kabul edilmiştir. j 

9. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Ali , 
Şakır Ağanoğlu'nun, 237 numaralı Taşıt Kanu- , 
nunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta- • 
sarısının gündeme alınarak diğer bütün işlerden \ 
de önce görüşülmesine dair önergesi (1/566) I 

Î 

BAŞKAN — Şimdi de gündemdeki diğer bü- j 
tün işlere takdimen ve öncelik ve ivedilik hususu 
istenen bir kanun teklifi vardır, onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
237 numaralı Taşıt Kanununda değişiklik ya

pılması için hazırlanmış bulunan tasarı il vali- [ 
terinin temsil durumlarını ve Devlet adına yapa- I 
cakları temaslarda uygun faaliyetlerini sağlamak ; 
için bahsi geçen tasarı komisyonumuzca görüşül- : 

müş uygun bulunarak öncelik ve ivedilikle görü- j 
şülmek üzere Genel Kurula sevk edilmiş idi. j 

Bu tasarının bir an evvel kanunlaşması için ] 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ive- j 
diliklo görüşülmesini arz ve teklif ederim. \ 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı ; 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu i 

BAŞKAN — Bahis konusu önerge Başkanlık j 
Divanınca incelenmiş ve uygun mütalâa edileme- i 
iniştir. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul Ş 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. j 

10. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın, Kat • 
mülkiyeti kanunu tasarısı ile Kırşehir Mületve- ' 
kili Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşının ve Afyon Ka- j 
rahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, kat mülki- ; 
yeti kanun tekliflerinin gündeme alınarak bütün j 
işlerden de önce ve ivedilikle görüşülmesine dair i 
önergesi (1/516) 2/288, 2/ 325) j 

! 
BAŞKAN — Yine bir gündemde mevcut di- j 

ğer kanun tasarılarına takdimen öncelik ve ive- i 
dilikle görüşülmesi istenilen bir kanun tasarısı j 
vardır. Bunun hakkında verilmiş önergeyi oku- j 
tuyorum. 

-Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 1 
Malûmları olduğu üzere, Bakanlığımız tara- i 

fmdan hazırlanan Kat mülkiyeti kanunu tasa- ' 
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rısı Adalet Komisyonunca kabul edilerek 21 Ekim 
1963 günlü raporla ve öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi talebi ile Başkanlığınıza takdim edil
miş olup, halen Yüksek Meclis Genel Kurul gün
deminde bulunmaktadır. 

Memleketimizin son yıllardaki başlıca huku
kî problemlerinden birini teşkil etmekte olan 
«Kat mülkiyeti» konusunu kesin kanuni esaslara 
bağlıyan tasarının bir an önce kanunlaşmasında 
büyük faydalar mevcuttur. 

Gerçekten, halen halk arasında «Kat mülki
yeti» olarak isimlendirilen hukukî formül, müş
terek mâliklere kat veya daireler üzerinde şahsi 
irtifak, hakları tesisinden ibaret olup, müşterek 
mâliklerin izalei şüyuu talebinde bulunmama ta
ahhütleri, Medeni Kanunun 627 nci maddesi ge
reğince, şahsi irtifak hakkının tesisi tarihinden 
itibaren ancak 10 yıl süre ile hüküm ifade eder. 
Mezkûr hukukî formül 1954 yılından itibaren uy
gulanmakta olduğundan, 1964 yılında yukarda 
sözü geçen 10 yıllık süre bir kısım binalar bakı
mından dolmuştur ve geçen her gün, bu durum
daki binaların adedini artırmaktadır. îzalei şü
yuu talebinin ise kat mâliklerini ne kadar müş
kül durumda bırakacağı ve özellikle büyük şehir
lerde gayrimenkul mülkiyetinin yaygın bir çeşi
dini teşkil eden (Müşterek mülkiyet - trtifak hak
kı) formülüne güvenle bağlanmış halk tabakasın
da ne kadar büyük bir telâş ve huzursuzluk ya
ratacağı, binneticc memleketin mülkiyet nizamı
na yapacağı menfi tesir izahtan varestedir. 

Bu itibarla, gündemde yer almakla beraber, 
bugünkü sırası itibariyle görüşülmesi için uzun 
bir süreye ihtiyacolan «Kat mülkiyeti kanunu 
tasarısı» nm, arz ettiği büyük önem göz önünde 
tutularak, Yüksek Meclis Genel Kurulunca diğer 
bütün işlerden önce görüşülmesini saygı ile arz 
ve talebederim. 

Sırrı Atalay 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Bahis konusu önerge Başkanlık 
Divanınca incelenmiş ve uygun mütalâa edilme
miştir. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Neyi efendim? 
BAŞKAN — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı

nın gündemde mevcut bütün işlere takdimen gö
rüşülmesi istenmektedir. Kabul etmiyenler... Ba-
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his konusu önerge kabul edilmiştir. Gündemde 
diğer bütün işlere takdimen sırası itibariyle gö
rüşülecektir. 

11. 
çimi 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se-

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan sosyal 
güvenlik hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/732) 
(S. Sayısı : 777) 

13. — T. C. Merkez Bankası Kanununun 
31 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/709) (S. Sayısı : 810) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme 
geçiyoruz. Gündemin çalışmasına başlamadan ev
vel bir hususu rica edeceğim. Şayet muafık bulu
nursa gündemde mevcudolan «Başkanlık Divanı
nın Genel Kurula sunuşları» nın bir numaralı 
işi ile, «B» fıkrasında mevcudolan bir ve iki nu
maralı açık oylamaları, kolaylık olsun diye, bir
likte yapalım. Muvafık mıdır efendim? (Muva
fıktır, sesleri)... Bu sebeple Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyeliği seçimi için sepeti kürsüye koydu
racağım, (B) kısmında gösterilen 1 ve 2 No. lu 
açık oylamalar için de kupaları aşağıya koydu
racağım. Sayın arkadaşlarım oylarını daha evvel 
hazırlasınlar ki, iki iş birden çıkmış olur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı
lan 6 ncı tur seçiminin tutanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan 

6 ncı tur seçime (232) zat katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri bulunan adaylar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Kayseri 
Abdiilhalim Araş 

Üye 
Eskişehir 

ibrahim Cemalcılar 

Üye 
Kars 

»Hasan Erdoğan 
Avni Hâkimoğlu 
Mustafa Yargıcı 
Fahri Durudoğan 
Ali Fahri Yücel 
Selâhattin özsancak 

155 
32 
15 
8 
5 
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Fevzi Peşkircioğlu 
Mehmet Akıncı 
Salih Üstünel 
Mesut alpbaz 
İzzettin Güyer 
Boş 

: 4 
: 3 
: 2 
: 2 
: 1 

J 
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BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

liği için 3 mühürlü kâğıt dağıtılacaktır. Kâğıt
ları dağıtınız. 

Hangi ilden bağlıyacağımıza dair kura çeki
yoruz : Kastamonu'dan başlıyoruz. 

Tasnif heyeti için ad çekiyoruz : 
Sayın Ekrem Paksoy («Yok» sesleri), 
Sayın Sabri Kılıç, buradasınız. 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, buradasınız. 
Sayın Fuat Ümit («Yok» sesleri), 
Sayın Şükrü Yübaşıoğlu, buradasınız. 
Lütfen tasnif heyetine buyurunuz. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşla
rım lütfen acele buyursunlar... Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyeliği için yapılan seçimde oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oy ver-
mo muamelesi nihayete ermiştir. Sepetleri kaldı
rınız, açık oylamalar devam etmektedir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

11. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, toprak 
reformu kanun tasarısının havale edilmiş oldu
ğu, Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyonun
dan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Ma
liye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından 2 şer üye 
seçilerek kurulan geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/781, 4/383) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak reformu kanun tasarısı, Başkanlığınız

ca yedi ayrı komisyona sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Kanunun, bu komisyonlardan seçilecek; Plân 
ve Bütçe Komisyonundan 7, Tarım Komisyonun
dan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Ma
liye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından da ikişer 
kişiden müteşekkil 24 kişilik bir geçici karma ko
misyonda konuşulmasının Yüce Meclisin tasvip
lerine sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Muğla 

Turan Şahin 
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BAŞKAN — önergeyi izah sadedinde Sayın 

Tarım Bakanı. 

TAKIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (Muğla) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

1961 selimlerinden sonra teşekkül etmiş olan 
Yüce Meclisinizin bugüne kadarla bütün hükü
metlerinde, programlarında yer bulmuş olan 
Toprak reformu kanun tasarını Üçüncü Koa
lisyon Hükümeti olarak Meclise verdikten son
ra bunun bir karma komisyonda konuşulması, 
tetkik edilmesi arzusuyla dinlemiş bulunduğu
nuz önergeyi vermiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak reformu ka
nun tasarısı ilk olarak Adalet Partisi ve Cum
huriyet Halk Partisi Koalisyonu zamanında 
ele alınmış ve o günün Tarım Bakanı Sayın 
Adalet. Partili arkadaşımız Caıvit Oral Bey ta
rafından işgal edilmiş geniş emekleriyle o Koa
lisyon Hükümetinin bitimine kadar çalışmalar 
yapılmış, ancak Meclise getirilememiştir. İkin
ci Koalisyon Hükümeti teşekkül ettiği zaman 
yine bu kanun tasarısı 'hakkında çalışmalar sa
yın Yeni Türkiye Partisine mensup Mebmet iz-
men Bey arkadaşımız tarafından yürütülmüş, 
yine Meclise gelme durumuna, gelmeden önce 
2 ne i Koalisyon da çözülmüş, yeni Koalisyon 
Cumhuriyet Halk Partisi ve bağımsızlar tara
fından kurulduğu zaman her üç Hükümet prog
ramında daı mevcudolan ve her üç Hükümet za
manında da, üzerinde gayret sarf edilen bu ka
nun tasarısı, bugün Meclise verilebilecek bir 
şekle getirilmiş ve Meclise intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir noktayı 
bütün, samimiyetimizle ve vuzuhla. ifade etmek 
istiyorum : Gerek Meclisin bünyesinde mevcut 
gruplarımız tarafından, gerek Meclis dışında 
siyasi partilerimizin sayın müntesipleri tarafın
dan memleketimizin temel reform hareketi ola
rak benimsenmiş, kabul edilmiş bu kanun tasa
rısının 1961 seçimlerinden sonra teşekkül etmiş 
olan Yüce Meclisiniz tarafından çalışma devresi 
içinde Meclisten vatandaşa intikal edecek bir 
duruma getirilmesi Yüksek Meclisinizin şahsi 
gayretine, yakın alâkasına ve kanun tasarısı 
üzerindeki -kesif çalışmasına bağlıdır. Ancak, tak-
dir buyurursunuz ki, Meclis Divanınca 7 ayrı 
komisyona intikal ettirilmiş olan bu kanun ta
sarısının bu komisyonlarda ayrı ayrı tetkik olu
narak bu devre içerisinde çıkartılması ve Mec-
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lise intikal ettirilmesi mümkün değildir. Hükü
met bu kanun tasarısı üzerinde bütün siyasi par
tiler ve onun müntesipleri tarafından hükümet
ler halinde yapılmış olan çalışmalara, işbaşına 
geldiği zaman, hepsini toplamak suretiyle, bu
güne kadar yapılmış olanların hepsini bir ara
ya getirmek suretiyle, ona yeni düşüncelerini 
veya yeni ilâvelerini ilmin, tekniğin icabatı is
tikametinde yapmak suretiyle bu kanun tasa
rısını buraya getirmiştir. Kanun tasarısının bir 
siyasi partinin malı halinde olması fikrine sa
hip değiliz. Bu kanun tasarısı, Kalkınma Plâ
nının temelinde yatan memleketin zirai düze
nini ve .ekonomik kalkınmasını istikametlendire-
cek olan bir temel fikir olarak bütün Meclisin 
siyasi partileri tarafından benimsenmiş, kabul 
edilmiş, titizlikle memleket gerçeklerine intikal 
ettirilmiş, devamlı, canlı ve memlekete daimî 
olarak tatbik kabiliyeti olan ölçüler içinde bu 
Meclisten çıkartılması samimî iarzu ve kanaati
ne sahibiz. Ancak, bütün istirhamımız, vatan
daşa Hükümet olarak üç Koalisyon devresinde 
de siyasi partiler olarak gruplarımızda, Anaya
sa bünyesinde mevcut Devlete yükletilmiş âmir 
hükümler karşısında bu dervre içerisinde bu 
kanunun çıkartılması şerefini 1961 seçimlerinin 
sahibi olan bu Yüksek Meclisin kabullenmesini 
arzu etmekteyiz. 

Her şeyden evvel 7 ayrı komisyonda konu
şul m amanın T, b'ir k'aılmıa koıniiıslyoınlda klonuşul-
masının temel fikri bu noktada toplanır. Bu ko
misyona iştirak edecek, diğer komisyonlardan 
milletvekili arkadaşlarımızın adedleri; Plân Ko
misyonundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Ana
yasa Komisyonundan 4, Adliye, içişleri, Maliye 
ve Ticaret komisyonlarından ikişer kişi olmak 
suretiyle 24 kişi olarak teşekkül ettirilmesi dü
şünülmüştür. Çünkü böylece oranları nisbetin-
de Meclisimizde bulunan bütün siyasi partile
rin Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, 
Millet. Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi, Yeni Türkiye Partisi ve bağımsızların hep
si asgari hadler içinde iştirak etmek durumun
da kalacaklardır. O halde böyle bir karma ko
misyon teşekkül ettirildiği zaman onun dışında 
kalan bir düşünce ve anlayış bulunmıyacaktır. 
Bu karma komisyonda her türlü fikir, her tür
lü düşüncenin ortaya sürülmesi ve karma ko
misyonda genişliğine, derinliğine her türlü fi-
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kir ve tenkidin, karşılıklı fikir mücadelesinin 
yapılması en normal haldir. Biz, Toprak reior-
nıu kanun tasarısını Meclisin malı telâkki edi
yoruz, bütün siyasi partilerin malı telâkki edi
yoruz ve bu anlayış içinde vatandaşa intikal et
tirilmesini istiyor ve yaşatılabilir bir kanun ol
masını arzu ediyoruz. Bu temenniler içinde lüt
feder karma komisyonu kabul ederseniz, vatan
daş indinde beklenen temel reform kanununun 
Meclisçe katı olarak üzerinde çalışılmak suretiyle 
el o alındığının ifadesini ve örneğini vermenizi 
istiyoruz. Lütfedip kabul buyurunuz ve bu 
karma komisyonla memleketin temel meselele
rinden birini bütün siyasi partiler olarak her 
türlü fikir özgürlüğü ve düşüncesi içerisinde el 
koyalım. 

Hürmetlerimle. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Karma 

komisyon hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

AZİZ ZKYTİNOÖLU (Eskişehir) — Efen
dim, o kadar aceleye »eliyor ki, teklifler, bu ka
nunun esasını teşkil eden köy olduğu halde, Köy 
İşleri Komisyonundan Karma Komisyona kim
se alınmıyor. Bunu nasıl izah ederler? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHlN (Devam
la) — Başkanlık Ditvamı müsaade ederse, karma 
komisyon teklifimiz Riyaset Divanımızın, Mec
lis Başkanlığımızın dağıtmış olduğu komisyon
lardan ortak bir komisyon kurmak şeklindedir. 
Başkanlık Divanı yedi komisyona dağıtmıştır. 
Bu yedi komisyondan karma komisyon kurul
masını teklif ettik. Başkanlık Divanının dağıt
tığı komisyonlar içinde Köy işleri Komisyonu 
da olsa idi bu takdirde karma komisyon tekli
fimiz yine Yüce Meclisin Başkanlık Divanının 
dağıttığı komisyonlardan olduğu için o da içe
risinde bulunabilirdi. Bizim teklifimiz değil, Di
vanın dağıttığı komisyonlara aidolan bir top
lanma şeklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ba
his konusu önerge hakkında birçok arkadaşları
mız söz istemiş bulunmaktadırlar. Mesele bir 
geçici komisyonun kurulup kurulmaması mese
lesidir. Bu sebeple İçtüzüğün 89 ncu maddesi-
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ne göre meseleyi bir usul meselesi telâkki edi
yoruz ve lehinde ve aleyhinde ikişer arkadaşı
mıza söz verdikten sonra Yüce Heyetin oyu ile 
halledeceğiz. 

Sayın Oevad 'Odyakmaz aleyhinde. 
Şimdiye kadar bizden söz istemiş bulunan 

arkadaşlar sıra ile, C. K. M. Partisi (Jrupu adı
na Sayın Cer ad Odyakmaz ve Adalet Partisi Mec
lis Orupu adına Sayın Ali Nailî Erdem aley
hinde, O. H. Partisi adına Sayın Coşkun Kırca 
lehinde, şahsı adına Sayın Orhan Apaydın, 
lehinde.. 

Buyurun Sayılı Oevad Odyakmaz. (İtirazlar) 
Efendim, arkadaşlar sizden daha önce müra

caat ettikleri için sizin taleplerinizi is'af etme 
imkânı yok. 

O. K. M. P. (JRUPU ADINA OEVAD 
ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem ar
kadaşlar, zirai reformun ana temellerinden bi
risini teşkil eden toprak reformuna C. K. M. P. 
olarak taraftarız. Esasen siyasi partiler ara
sında toprak reformunu parti programına 
geçirmiş bulunan ilk siyasi partiyi teşekkül et
miş bulunmaktayız. Bu itibarla toprak refor
munun biran evvel gerçekleşmesi O. K. M. P. 
nin de aynen Hükümetin olduğu gibi bi
rinci derecede arzusudur. Nitekim ikinci Koalis
yon Hükümetinde bulunduğumuz zamanda da 
gerçekleşmesini istediğimiz hususlardan birisi 
toprak reformu idi. Bu hususu da açık olarak 
belirtmiştik. Binaenaleyh O. K. M. Partisi 
olarak toprak reformunun taraftarıyız, biran 
evvel do tahakkuk etmesini arzu etmekteyiz. 
Bu taraftarlığımız, arz ettiğimiz gibi, zirai 
reformun ana dayanaklarından birisi olması 
itibariyledir". Ancak, meımlekette malî, eko
nomik ve sosyal birçok tesirleri bulunan bu 
tasarının normal komisj'onlar yerine bir Karma 
Komisyonda görüşülmesinin maksadı teinin 
etmeyi! kâfi gelniiyeceği kanaatini taşıyoruz. 
Bir eserin tam ve mükemmel olması imkânı 
mevcut iken bu gayeyi, aceleye getirmek su
retiyle, heder etmenin Yüce Meeclisimiz için 
doğru olmıyacağını düşünmekteyiz.. 

Arkadaşlar, malî neticesi var, bütçeye Hü
kümete, Devlete birçok külfet tahmil ediyor, 
ekonomik neticeleri var. Her şeyden evvel 
Türkiye zirai üretimini geliştirmek mecburi-
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yetindedir. Toprak reformu ilo varılmak is
tenilen gayto bu üretimi geliştirecek, hedefe 
ulaştıracak şekilde olmalıdır. Binaenaleyh ik
tisadı neticeleri çok önemlidir. Diğer taraftan 
sosyal neticeleri vardır. Pekçok vatandaşı 
alâkadar etmektedir. Bu itibarla Toprak Re
formu Kanunu süratle, aceb ilo bir neticeye 
bağlanmak istendiği takdirde, korkarım ki, 
büyük ümitler bilediğimiz, yıllardan beri ta
hakkukunu arzu ettiğimiz ıbu kanundan bek
lenen neticeyi elde edemeyiz. 

Bu itibar, t bizim teklifimiz süratle çık
masını önliyeci.^ değildir, bilâkis sürati? bera
ber mükenrn diyeti e de çıkmasını sağlıyacak 
bir teklif olacaktır. 

Sayın Hükümetten istirham ediyoruz, bu 
teklifi geri alsın. Aynen Siyasi Partiler Ka
nununda olduğu gibi, partilerin mütehassıs 
elemanlarından kurulu partilerarası bir ko
misyonda konuştursunlar. Süratlo partilerarası 
bir anlaşmaya varıldığı takdird'o aynı. süratlo 
vo daha büyük mükemmeliyette Yüce Heyetiniz
den çıkmır. vo memleket için hayırlı olmuş bu
lunu:'. 

Bu itibarla C.K.M. Partisi adına Toprak re
formunun memleketimizin ihtiyaçlarına elveriş
li bir şekilde, malî, ekonomik ve sosyal neticele
rini tahakkuk ettirecek bir tarzda çıkmasını te-
minen Karma Komisyona havale edilmemesini, 
partilerarası mütehassıslar komisyonunda bir 
anlaşma yapıldıktan sonra Yüce Heyete getiril
mesini arz ve teklif ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAÇ-KAN — Sayın Coşkun Kırca, önerge
nin lehinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 37 nci maddesinin anlamında ta
rım sektörünün ileri bir Türkiye'nin tarım sek
törü olabilmesi için zaruri şartlardan eıi başta 
galenini teşkil eden Toprak reformu kanunu 
tasarısı şayet Riyaset tarafından İçtüzüğe uyu
larak ve başka türlü yapılmasına imkân olmı-
yarak havale edilmiş bulunan 7 daimî komisyon
da incelenecek olursa, içtüzük gereğince her bi
rinin inceleme müddeti 45 gün olduğuna göre. 
bu kanun tasarısı Yüce Meclis Genel Kuruluna 
gelmeden evvel komisyonlarda tam 315 gün ka
lacak demektir. 
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ı Muhterem arkadaşlarım... 
| NİHAT DlLER (Erzurum) — iki senedir 
S niye getirmediniz? 
| COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
! arkadaşlarım, kanun tasarısının daha önce sevk 
j edilmemiş olması yolunda Sayın Nihat Diler ar-
; kadaşımın yerinden yaptığı müdahaleden benim 
'• çıkarabildiğim mâna mevcut gecikmelerin bun

dan sonraki gecikmelerin özrünü teşkil edemiye-
ceği şeklindedir. Bugün bütün modern parlâ-

! mentolarda temel kanunlar daima geçici komis-
1 yonlara havale edilir. Bizim parlâmentomuzda 
| da bu daima böyle olmuştur. (A. P. sıralarından, 

«Ya Sendikalar Kanunu?», sesleri) Sendikalar 
Kanunundan Toplu iş sözleşmesi, Grev ve lokavt 
Kanununa kadar, Danıştay Kanununa kadar, 

| iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 
i Kanununa kadar, her önemli kanun... 
; RUHİ SOYER (Niğde) — Af Kanunu... 
I C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA COŞ-
j KUN KIRCA (Devamla) — Her önemli kanun 
| Parlâmentomuzda, Seçim Kanunu ve Af Kanu-
• nu da hepsi arkadaşlarım, geçici komisyonlarda 

müzakere edilmiştir. 
i Bu itibarla aslında bu kanunun 7 daimî ko

misyonda müzakeresini arzu etmek, Anayasamı
zın ve yürürlükte olan kalkınma plânının ve da
ha önce şu Mecliste temsil edilen, Sayın Millet 
Partisi hariç, bütün partilerin iştirak ettiği hü
kümetlerin programlarında müştereken yer alan 
bir hususun ilânihaye gerekleşmemesini temin 
olarak anlaşılmaya mahkûm bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu Hükümet adına Sayın 
Tarım Bakanı tarafından verilmiş olan önerge
ye rey vermeyi sadece kendi programının, sade
ce- sosyal devlet esasına istinadeden Anayasamı
zın gösterdiği ve asla geriye gitmesine imkân ol-
mıyan istikametin bir icabı olarak saymamakta; 
aynı zamanda yüzde 84 ü ya hiç topraksız olan, 
ya 200 dönümden aşağı toprak sahibi olan Türk 
köylüsünün senelerden beri beklediği hakikî mü
kâfatın da icabı olarak da görmektedir. (Soldan 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cevad Odyak-
maz arkadaşımızın yaptığı, bu konuda partiler
arası bir komisyonun, Siyasi partiler kanun ta
sarısı için 'olduğu gibi, kurulması yolundaki tek
life gelince; C. H. P. Grupu bu teklifi müspet 
karşılamaktadır. Gerçekten böylesine büyük bir 
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reformun mümkün mertebe geniş ölçüde halk 
oyumuzda yer alan siyasi .temayüllerin müşte
rek malı olmasında C. H. P. Grupu olarak sade
ce ve sadece fayda mülâhaza etmekteyiz. Ancak, 
Meclise gelmiş olan kanun tasarılarının üzerin
deki çalışmaları, partilerin Meclis dışında yap
maları gereken ve faydalı bulduğumuz müzake
relere tehir etmek doğru bir şey olmaz. Kaldı ki, 
geçici komisyon kurulmasını şurada reddettiği
miz ve bu kararda ısrar ettiğimiz takdirde, o za
man bu partilerarası müzakereler ne zaman so
nuçlanırsa sonuçlansın, yine de kanun tasarısını 
zamanında meriyete sokmak mümkün olamıya-
caktır. Nitekim Siyasi partiler kanunu tasarısı 
içinde bir geçici komisyon kurulmuş bu geçici 
komisyon çalışmasına devam etmiş, ancak bu ge
çici komisyonun çalışmaları partilerarası müza
kereleri engellememiştir. Bu itibarla Sayın Cum
huriyet Köylü Millet Partisi Grupundan, ki ken
dileri toprak reformu kanunu, toprak reformu 
fikri üzerinde en az Cumhuriyet Halk Partisi 
kadar samimî olduklarına biz de yürekten inan
maktayız, kendilerinden bu pek müspet teklif
lerini kabul ettiğimizi biran önce müzakerelere 
girmekte hahişkâr olduğumuzu belirtir, fakat 
bu kayıt tahtında Meclis müzakerelerini gecik
tirmemek ve partilerarası müzakereler neticesin
de varılacak kararların biran önoe geçici komis
yon çalışmalarına aksetmesini ve Meclis Genel 
Kurul çalşmalarma aksetmesini ve bu aksedişin 
315 gün sonra olmamasını temin için Sayın Ta
rım Bakanının takririnin lehinde oy kullanma
larını istirham ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Ali Naili Erdem, önergenin aley
hinde, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ALI NAÎLÎ ERDEM 
(îzmir) — Muhterem Milletvekilleri, Türkiye'
yi birçok cephesiyle yakından alâkadar eden bir 
kanunun normal komisyonlarda müzakeresinin 
uzun süreleri icabottireceğinden bahisle Geçici 
Komisyonda müzakeresine mütedair bir önerge 
Sayın Tarım Bakanı tarafından Heyeti Âliye-
mize takdim edilmiştir. Kanun Sayın Coşkun 
Kırca'nın ifadelerinde buyurdukları gibi Ana
yasanın âmir hükmünde tarım sektörünü en iyi 
seviyeye getirmeye matuf kanunu yalnız tarım 
hukuku içerisinde değil, Türkiye'nin sosyal, 
iktisadi ve hukukî yapısı ile yakinen alâkalı ol-

11.2 .1966 0 : 1 
duğunu kabul etmek icabeder. Şu hale göre, 
kanun sadece tek taraflı ve sadece münhasıran 
bir tek noktayı işliyen bir kanun değildir. Ni
tekim, kanunun gerekçesi tetkik edildiği zaman, 
bu kanunun biraz evvel kısaca sözlerimde be
lirttiğim giıbi; Türkiye'nin sosyal yapısını, 
Türkiye'nin iktisadi yapısını ve Türkiye'nin 
hukukî yapısını ve Türkiye'nin tarım politika
sını tamamiyle içine alan, kapsıyan bir kanun 
olduğu meydana çıkmaktadır. Böyle bir ka
nun, bu derece ehemmiyet arz eden bir kanunun 
peşinen gerek aklın, gerek gönlün emrettiği 
gibi, ilmî müesseselerin tetkikinden geçmesi, on
ların görüşlerini ihtiva etmesi icabeder olduğu 
kanaatinde tahmin ederiz ki, bütün üyeler müt
tefiktirler. Ancak ıkanunu tetkik ettiğimiz za
man ve bu arada kısa süre içerisinde yaptığı
mız temaslar neticesinde görmekteyiz ki, kanun 
ne üç Ziraat Fakültesinin görüşü almak sure
tiyle hazırlanmış, ne Ziraat Odalarının görü
şü alınmış, ne ziraat mühendislerinin, birlik
lerinin ziraat teşekküllerinin görüşleri alınmak 
suretiyle tetkik edilmiş dutumda değildir. Muh
temeldir ki, Millî Birlik Hükümeti zamanında 
hazırlanan bir rapor bu kanunda da esas ittihaz 
edilmiştir. Yalnız, Sayın Tarım Bakanının ko
nuşmalarında belirttikleri gibi, 'bir de bir nok
tayı aynı şekilde belirtmek isteriz: 

Birinci Koalisyon Hükümeti sırasında ha
zırlanan kanun tasarısı, îkinci Koalisyon Hü
kümetinde itibar görmemiş, ayrıca hazırlanmış; 
Üçüncü Koalisyonda birinci ve ikinci koalisyon
larda hazırlanan kanun tasarısı itibar görme
miş, ayrıca hazırlanmış... Kanaatimiz odur iki, 
bir dördüncü, Ibir beşinci koalisyon da olsa her 
defasında yeni bir kanun tasarısı karşımıza ge
lecektir". Bu, 'kanunun ehemmiyetini ortaya koy
ması için kâfi bir delil olduğu kanaatindeyim. 
Meclise gelinceye kadar bütün cepheleriyle en 
ince teferruatına kadar bu süzgeçlerden geç
mesini beklediğimiz 'kanunun geçmemiş olması 
halini bir kayıp olarak kabul ederken, Meclise 
geldikten sonra bu kaybı telâfi edecek normal 
komisyonlarda müzakeresini beklemek en tabiî 
yoldur, kanaatindeyiz. 

Her ne kadar Sayın Halik Partisi sözcüsü, 
normal komisyonlardaki ~ müzakeresinin uzun 
zaman alacağını ortaya koymaktadır ama, Sa
yın Cevad Odyakmaz'm konuşmasında belirtti-
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ği gibi, biz bu kanunun bir an evvel çıkmasını 
değil, en mükemmel, bir1 şekilde çıkmasını iste
mekteyiz, demektedir. Şu halde hareket tarzı
mız kanunun ehemmiyetle nıütenasibolark en 
mükemmel bir şekilde çıkmasını düşünmek ve 
l)iı yolda gayret sarf etmekliğimiz icabeder. 

Bu noktadan hareketle, kanunun bir geçici 
komisyonda değil, normal komisyonlarda mü
zakeresinin doğru yol. olduğunu kabul ediyor ve 
reylerin bu istikamı ette kullanılmasını rica edi
yoruz. 

İki arada Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sinin partilerarası bir grıvpta, bir komisyonda 
meselenin müzakere edilerek bütün siyasi te
şekküllerin fikirlerinin bu kanunda en iyi hali 
aldıktan sonra Mecliste müzakeresinin çok daha 
doğru olacağı şeklindeki teklife de iştirak edi
yoruz. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Teşekkür ede- , 
riın. 

BAŞKAN —• Sayın Orhan Apaydın, önerge
nin lehinde. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Sayın ar
kadaşlarım, Sayın Tarım Bakanı tarafından ve
rilen takrir aleyhinde sayın arkadaşlarım söz al
mamış bulunsalardı, ben de bu takrir lehinde 
konuşmak için söz almak lüzumunu hissetmiye-
c ekti m. 

Yüksek Mecliste birçok komisyonları alâkadar , 
eden mevzularda, kanun tasarılarının geçici ko
misyonlara havalesi hakkında sayısız tasarruf 
yapılmıştır. Ve muhterem arkadaşlarım, umumi
yetle bu tasarruflar müzakeremiz yapılmıştır. Fa
kat bugün hayrete şayan demek doğru mudur 
bilmiyorum, belki de değildir, belki normal kar
şılanmak lâzımdır, Tarım Balkanının verdiği çok 
normal bir muameleden ibaret olan takrir uzun 
uzun müzakere mevzuu yapılmakta ve grup söz
cüleri söz almak lüzumunu hissetm ektedirler. 

Mevzu nedir? Mevzu Toprak reformudur. 
Toprak reformu hakkında Hükümetin hazırladı
ğı tasarı Meclise sevk olunmuştur. Mecliste bu 
mevzu ile alâkalı ihtisar komisyonları a/dedi 7 
«'lir. Sayın Kırca arkadaşımın verdiği rakam da 
d'oğrudıır. Bu komisyonları teker.teker dolaştığı 
takdirde bu kanunun bu devre -içinde çıkması 
mümkün değildir, gelecek devre için de mümkün 
olamıyaeaktır düşüncesi hâkim olabilir. 
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v Muhterem arkadaşlarım, geçici komisyonlara 

Ihavale edilmemeli, ayrı ayrı komisyonlarda ıbu 
tasarı dölaştırılmalı, mükemmelleştirilmeli... Bu 
fikirleri burada samimiyetle müdafaa etmek 
mümkündür. Fakat muhterem arlkad'aişlarım, Tür
kiye'nin bulunduğu noktada politika adamları
nın fikirlerini açık açık ifade etmeleri zamanı 
gelmiştir kanaatindeyim. (Oüliüşmöler) Açık açık 
evet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası üçüncü 
bölümünde «Sosyal ve İktisadi Haklar ve ödev
ler» başlığı altında vatandaşa tanınan birtakım 
hakları ve bunun yanjnda Devlete tahmil edilen 
birtakım ödevleri tesfbit etmiştir. 1961 Anayasa
sına ^öm Türk halkına insanca yaşama hakkı 
tanınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, lütfen esasa 
girmeyiniz, usule mütaallik olsun konuşmanız. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Muhte
rem Reis Beyefendi, bu takririn lehinde veya 
aleyhinde cereyan edecek müzakere, binnetice 
şunu arz etmek istiyorum, bu takririn şu şu şu 
komisyonlara havalesini burada müdafaa etmek, 
bu kanunun çıkmaması neticesini yaratacaktır. 
Bu kanunun çıknıasındaki zarureti bu takrir ve
silesiyle izah etmeme lütfen -müsaade buyurun 
Reis Beyefendi. 

BAŞKAN — Usule mütaallik olsun ,da bu
yuran, konuşun. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — İtiraz 
kabul edildiği takdirde bu kanun çı'kmama duru-
mundaclır. Şunu arz etmek istiyorum : Bu itiraz
lar kabul edildiği takdirde bu kanun bu deVre 
çrkmıyacaktır, gelecek devre de çıkmamak duru
mundadır. Ben bu bakımdan Kırca arkadaşım
dan ayrılıyorum. Bu kanun 45 günde değil se
nelerce komisyon komisyon dolaşacak ve nihayet 
kadük duruma düşecektir. 'Bu takririn kabulün -
deki zarureti ve bunun bir Anayasa hükmü ol
duğunu arz etmek istiyorum. Açık açık söyle
mek lâzımdır, bu takriri vesile ittihaz ederek 
birtakım teknik mülâhazalar ileri sürmek yerine 
açık açık «Biz toprak reformuna karşıyız» demek 
lazımdır. «iBiz Türk halkının insanca yaşama, 
hakkına karşıyız» demek lâzımdır. («Kes sesini» 
1 âfl arı, gü rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Apaydın sadede geliniz. 
(Oürültüler) 

Rica erlerim efendiler, burada Reis varken 
konuşmayınız. 
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ORHAN APAYDIN (Devamla) — Evet 

açık açık söylemek lâzımdır arkadaşlarım, halkın 
karşısına çıkıp halkın reyini almak için... (Şid
detli gürültüler) (Başkan tarafından hatibin 
mikrofonu kapatıldı.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, susunuz 
efendiler. 

Sayın Apaydın, biraz evvel zatıâlinize ihtar 
ettim ve lütfen sadet dışına çıkmaymız dedim. 
Ancak bir geçici komisyonda kanun tasarısının 
görüşülmesine mütedair önerigenin lehinde görü
şünüz, başka kimseleri itham etmeyiniz, kendi 
görüşünüzü savununuz dedim. Çok rica ederim. 
Hiçbir zaman esasa girmeyiniz, toprak reformu
nun lüzumu üzeriride hassasiyetle arkadaşlarımız 
durdular. Siz bu hususta ithama kalkışmayın, 
yalnız usul yönünden mütalâanızı arz ediniz, ri
ca ederim, Meclisi karıştırmayınız. 

Arkadaşlarım, sizlerin bağırıp çağırmanız 
karşısında Riyaset vazife görmekte müşkilât çe
kiyor. Sayın Apaydın siz devam ediniz. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Ben şu 
veya bu inanca sahilbolabilirim, bu inançlarımı 
beğenmiyebilirsiniz. Fakat tehlikeli olan inançsız 
olmaktır. Takbihi lâzımgelen inançsızlıktır. Be
nim bir inancım vardır ve inanmaktan dolayı şe
ref duyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, usule mütaal-
lik, çok rica ederim. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım; usule mütaallik konuş
malarım. Şunu arz etmek istiyorum, alınmaya da 
lüzum yoktur. Samimî olarak söylenebilir, tek
nik mülâhaza olarak da ileri sürülebilir. Fakat 
binnetice bu takririn kabul edilmemesi, bu ka
nunun çıkmaması neticesini hâsıl eder diyorum. 
(Gürültüler) (Ortadan «bravo» sesleri) Lütfen 
siz de dinleyiniz beyefendi. Bu toprak'reformu
nu tahakkuk ettirmek Anayasa emridir diyorum. 
Devrimize tahmil edilen bir ödevdir. Halk Par
tisi Hükümeti de bunu yapmaya mecfburdur. Siz 
de gelseniz bunu yapmaya mecbursunuz, bunu 
getirmeye mecbursunuz! (Adalet. Partisi sırala
rından gürültüler, müdahaleler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu takrirden 
bahsediyorum. Bu takrir kabul edilmediği tak
dirde toprak reformu hakkındaki kanun çıkmı-
yacaktır, çıkmamak tehlike ve durumundadır. 
Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 37 
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nci maddesi aynen şöyle der : (Devlet toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçiye toprak sağlamak amaçlariyle gereken ted
birleri alır.) Âmir bir hükümdür. (Adalet Par
tisi sıralarından gürültüler, müdahaleler) Büyük 
Atatürk şunu söyler. «Bu defa topraksız çiftçi 
'bırakılmamalıdır» Takrir... 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, toprak reformu 
aleyhinde bulunulmadı, rica ederim, usule mü-
taal'lik beyanda bulununuz. Kimseyi itham et
meyiniz rica ederim. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Oraya ge
liyorum. Evet muhterem arkadaşlarım; şu iti
raza da cevap... (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler) Şu itiraza da cevap vermek isterim. 

EMİN PAKSÜT (-Ankara) — Atatürk lâfını 
duymaya tahammülleri yok. 

İBRAHİM AB AK (istanbul) — Gümrükten 
çıkardığın arabanın fonunu öde... 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Bu işleri 
yapmakla siz meşhursunuz Beyefendi... (A.P. sı
raların! an müdahaleler) 

BAŞKAN — S ay m Abak, size ihtar veriyo
rum... Oturun yerinize, istirham ederim. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Arkadaş
larım, deniyor ki; bu kanun hakkında derin tet
kikler yapılmalıdır, ilmî mütalâalar alınmalıdır, 
partilerin görüşleri alınmalıdır. Bu geçici komis
yon nasıl kuruluyor1? Muhtelif partilerden bura
da bir üye vardır. Her halde partilerin toprak 
reformu hakkında mütalâaları mevcuttur, peşin 
hükümleri mevcuttur, programlarında hükümler 
vardır. Arkadaşlarımızın hepsinin kanaatleri 
vardır. Bu hususta mütalâalar da almışlardır, 
hazır olmaları lâzımdı. Kaldı ki geçici komis
yonda bu meseleler derinliğine tetkik edilecek
tir. Partiler fikirlerini söyliyeceklerdir. Bu ba
kımdan bu geçici komisyon dışında birtakım 
»•izli temaslarla bu Meclise intikal etmiş olan 
kanun hakkında tasarruflar yapmak içtüzüğe de 
muhaliftir, Meclis çalışmalarına da uyigun değil
dir. Bu takririn lehinde oy kullanacağımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Açık oy 
takririmiz vardır. Takririn açık oya sunulması 
hakkında takririmiz vardır. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Tarım Bakanı Turan Şahinin önergesi tek

rar okundu.) 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Takrir bek

lenmez. Seçim Kanununda aynı şeyi yapmıyor
dunuz. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz, Kiyaset bunun gere
ğini düşünür. 

Açjc oylama üzerine bir talep var, talebi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak reformu tasarısının Geçici Komisyon

da müzakeresine dair Tarım Bakanının takriri
nin açık oya arzını teklif ederiz. 

Konya 
Vefa Tanır 

Yozgat 
Celâl Sungur 

izmir 
Necip Mirkelâmoğiu 

îzmir 
Kadri özek 

izmir 
Osman Sabri Adal 

Çorum 
Necmi ökten 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Çanakkale 
Şefik inan 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Eskişehir 
ibrahim Cemalcılar 

istanbul 
Suphi Baykam 

Mardin 
Şevki Aysa,n 

izmir 
Şeref Bakşık 

Siirt 
Cevdet Aydıu 

Diyarbakır 
Şehmuz Arslan 

Gümüşane 
Halis Bayramoğlu 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 
Afyon Karahisar 

Asım Yılmaz 
Uşak 

ibrahim Bulanalp 
izmir 

Ziya Hanhan 

AZlZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — imza 
sahiplerini görelim efendim? 

BAŞKAN — Buradadırlar efendim. (A. P. 
sıralarından müdahaleler.) 

Karışıklık yapmayın efendim., teker teker ko
nuşun sükûnetle halledelim. 

imza sahiplerini okuyun efendim. 
Vefa Tanır. Burada, Suphi Baykam. Burada, 

Şevki Aysan. Burada, Celâl Sungur. Burada, 
Necip Mirkelâmoğiu. Burada, Şeref Bakşık. Bu
rada, Kadri özek. Burada, Cevdet Aydın. Bura
da, Şehmuz Arslan. Burada, Nadir Yavuzkan. 
gurada. Şefik inan. Burada, Hilmi incesulu. 
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Burada, Fethi Çelikbaş. Burada, Necmi ökten. 
Burada, Asım Yılmaz. Burada, ibrahim Cemal
cılar. Burada. 

BAŞKAN — 15 imza sahibi de buradadır. 
Ne istiyorsunuz efendim? 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Açık 
oylamanın talebi ve bundan evvelki celsedeki 
tatbikat ve bugünkü tatbikat hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz ne hakkında söz is
tiyorsunuz Sayın Akdoğan? 

ISMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Vereceğimiz oyun mahiyeti hakkında kısa bir işa
rette bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler, usul 
hakkında.. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, bundan birkaç celse evvel 
seçim kanununun tadili dolayısiyle yapılan mü-
zakerelerdeki açık oylamanın tatbikatı ile bugün
kü tatbikat arasındaki fark her halde kimsenin 
gözünden kaçmamıştır. O günkü açık oylamalar
da o günkü celseye başkanlık eden Sayın Mec
lis Başkanı Fuad Sirmen açık oy taleplerimizi, 
bir imza noksan, şu veya bu sebeple reddettiği 
zaman yerimizden açık oy talebimizi tekrarladı
ğımız anda bunu kabul buyurmamışlardı. Hal
buki o gün açık oy talebinde bulunan arkadaş
lar haricinde ayrıca açık oy talobinde bulunmuş
tuk. Ama bunu o gün Meclise Riyaset eden Sa
yın Sirmen kabul buyurmamışlardı. Halbuki bu
gün Meclise Riyaset eden Sayın Nurettin Ok, bir 
işaret üzerine, açık oy talebini beklemiştir. Mec
lise riyaset eden Reis veya Reisvekil] erinin tat
bik şekli itibariyle hangisininki doğrudur, han
gisinin yanlıştır veya bundan sonra da ne şekil
de tatbik edilecektir? Meclis reislerinin veya di
vandaki bulunan reisin arzusuna göre mi tatbik 
edilecektir? Bu hususun Divanca açıklanmasını 
istirham ederim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
Tombuş. Mevzuubahis muamelenin aleyhinde 
mi? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet efen
dim, 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
içtüzüğün 89 ncu maddesi gayet sarihtir ve bu 
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maddeye göre bu hususun açık oya konmasına 
imkân yoktur ve burada 89 neu maddenin son 
fıkrası neticede reye müracaat lâzımgelirse; me
sele işari reyle halledilir der. 137 nci maddede 
işari oyla yapılmıyacak hususların ancak ve an
cak açık oyla yapılamıyaeağmı, işari oyla yapıl
ması gereken hususların açık oya konulmıyaca-
ğını âmirdir. Binaenaleyh, bu husus İçtüzüğe 
aykırıdır. Riyasetin bunu açık oya koymasına 
imkân yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde mi Sayın 
Kırca? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet, usul 
hakkında, önergenin açık oya vaz'edilmesi ge
rektiği hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun, lehinde. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, çok aziz İhsan Torribuş arkadaşım 
İçtüzüğün 89 ncu maddesinin sadeee son fıkrası
nı okudular. Eğer baştan okumak icabederse ki, 
baştan okuyacağım, o zaman görürler ki, İçtüzü
ğün 89 ncu maddesinde bütün usulî meseleler 
işari reyle mecburen halledilir diye bir kayıt 
yoktur. Mevcut olan kaide şudur, okuyalım : 

«Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye ve
yahut bu nizamname ahkâmına riayete davet, 
takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye takad
düm eder. 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - onbeşer dakikadan fazla 
sürmemek üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirse mesele 
işari reyle halledilir.» (A. P. sıralarından «ta
mam» sesleri). Dur bakalım. 

Müzakereye mahal olmadığı hakkında mı ko
nuşuyorsunuz? Hayır. Ruznameye veyahut bu 
nizamname ahkâmına riayete davete dair midir 
takrir? Hayır. Bir kanunu veya ruznamenin bir 
maddesinin takdim veya tehir etmek mi teklif 
ediliyor? Hayır. Ne teklif ediliyor? Geçici Ko
misyon kurulması teklif ediliyor. Binaenaleyh, 
89 ncu maddenin neresinden İhsan Tömbuş ar
kadaşım böyle bir meselenin açık oya vaz'edile-
miyeceğini çıkarmıştır, anlamak mümkün değil
dir. (Adalet Partisi sıralarından müdâhaleler, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Hatip konuşurken müdahale et
meyin efendim. 
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COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, hiç şüphe yoktur ki, Parlâmento
larda bâzı usul meseleleri asıl mesele kadar 
önemlidir. Asil mösele kadar önemli olan bir usul 
meselesi de işte şimdi karşımızdadır. Bu itibar
la ve 89 ncu madde ahkâmına tamamen uymak 
üzere bu takrir verilmiştir. Oylanması gerekir. 

Sayın Şevki Güİer arkadaşımın mülâhazala
rına gelince : Kendileri bir noktada yanılmak
tadırlar. O da şudur : (A. P. sıralarından mü
dahaleler) . 

BAŞKAN — Lehinde konuşuyor efendim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — O da şudur: 

Her hangi bir mesele hakkında fikrimizi söyle
mek mümkündür. Bu Mecliste usul meseleleri 
hakkında dahi fikir söylemek inihisan ne Şev
ki Güler arkadaşımız ve ne de Riyasette bulu
nan muhterem arkadaşımıza ait değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 'bundan ev
vel açık oy takririnin kaıbul edilmeyişinin se-
ıbefbi, Reisin (kabul edenler) sözünü telâffuz 
edip oylamaya geçmesi idi. Şimdi burada sade
ce önerge okunmuştur. Henüz oylamaya vaz'-
edilmemiştir bu önerge. Bu itibarla açık oy tak
riri üzerinde işlem yapılması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bendeniz 
bu kürsüde şimdiye kadar mütaaddit defalar 
açık oylama yaptım. Ezcümle bu arada Talât 
Aydemir'in idamı konusu görüşülürken Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan pek iyi hatırlarlar İri, 
o kanun tasarısının görüşülmesi sırasında işari 
oya konulması lâzımgeldiği bir anda Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan Riyasetten rica etti, «açık 
oylama talebimiz var, çok rica ederim, biraz 
bekleyiniz» dedi. Ben Meclisi o anda beş daki
kadan fazla ıbekletthn. Kendilerini işhadederek 
konuşuyorum .Bu bakımdan buna müteferri 
(birçok hususlarda açık oylama talebi mesmu 
olunca biz bir tolerans göstermek suretiyle, 
açık oylamada meselelerin daha vazıh ve daha 
açık bir şekilde tebellür edeceği kanaatiyle, âçik 
oylama mevzuunda Genel Kumlu beklettik ve 
15 imzayı muhtevi bir oylama talöbi geldiği an
da açık oylamaya gittik. Daha sarih bir mânâ 
ifade eder, Riyaset sayacağına bir tasnif heye
ti bunu sayar ve netice zabıtlarda tescil edil
miş bir halde kalır, o bakımdan bunu şimdiye 
kadar yaptığımız muamelelerde uygun gördük. 
Bu sebeple daha evvelki tutumlarımızdan deği-
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şik bir tutum haihis konusu değildir. Acık oy 
talebi 15 imzayı muhtevidir, yerindedir. O ba
kımdan "a/çık oya geçeceğim. Açık oya geçme
den evvel içtüzüğün 137 nci maddesini izah sa
dedinde Sayın Akdoğan'a söz veriyorum, kısa 
ve veciz olmak üzere buyurunuz efendim. 

MÎLLET PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADI
NA ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok 'muhterem arkadaşlarım, Millet Partisi 
Meclis Grupu Toprak Reformu Kanun tasarısı
nın Geçici Komisyonda görüşülmesine dair ve
rilen takririn aleyhinde oy kullanacaktır. Bu
nun sebebini çok kısa olarak sizlere arz edece
ğim. 

Mulhterem arkadaşlar, biz Millî gelirin mü
him bir kısmını teşkil eden zirai istihsalin artı
rılmasını Türkiye için 'bir 'beka ışartı saymak
tayız. Bu itibarla iktisadi ve içtimai cepheleri 
ile geniş bir ziraat reformu yapılmasına taraf
tarız, toprak reformunu da bu geniş, reformun 
bir parçası olarak benimsiyoruz. Ancak 3,5 yıl 

olduğu halde Yüksek Meclise getirilmemiş olan 
bir kanun tasarısının seçim sathı mailine girile
ceği sırada (Sağdan, alkışlar) Yüksek Meclisin 
huzuruna getirilmesini 'bu devrede lehte puan 
toplamak ve propaganda yapmak mânasına al
maktayız. (M. P. li ve A. P. li Milletvekillerin
den alkışlar) Bu kadar önemli konunun normal 
komisyonlardan geçmesini memleketin yararı
na olacağına inanmaktayız. Normal komisyon
larda görüşülmesini teminen bu takrire aleyhte 
rey veriyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi ad çekmek suretiyle se
çim devresini işaret ediyoruiın. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Mümkün değil, tüzüğün 137 nci 
maddesi bir lehte bir aleyhte der. (Takrir var 
sesleri) Affedersiniz, !bir takrir vardır, okutu
yorum : 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Reis Bey, 
ne şekilde izharı rey edeceğimizi beyan için söz 
istedim, vermiyor musunuz *? 

BAŞKAN — Efendim, (izharı rey için bir 
lehte hir aleyhte söz verilir) diyor İçtüzük. O 
bakımdan söz veremiyorum zatı âlinize. 

Aleyhte Sayın Akdoğan'a söz verdim, lehte 
kimse söz istemedi. 

11. 2 .1965 O : İ 
Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak Reformu Kanununu tetkik edecek 

Komisyona Köy işleri Komisyonundan da f> üye
nin katılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim izah sade
dinde. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, ilk anda aceleye gelen işle
rin aksaklıkları meydana çıkıyor. Toprak Ka
nunu ki, bu memlekette en ziyade alâkadar köy
lerdir maalesef, üzülerek arz edeyim, belki bir 
yanlışlık eseri olacaktır; Sayın Meclis Başkan
lığı veyahut da Köy İşleri Komisyonuna bunu 
havale etmemiştir. Binaenaleyh Köy İşleri Ko
misyonuna da havale edilmek üzere bu takririn 
geri alınması icaheder. Veyahut da teklifi ka
bul edildiği takdirde benim 'bu takririni 'mute
ber olmak üzere yani Sayın Tarım Bakanının 
verdiği önerge kaibul edildiği takdirde muteber 
olmak üzere, Köy İşleri Komisyonundan da bas. 
arkadaşın 'bu Karma Komisyona iştirak ettiril
mesinde her bakımdan fayda mülâhaza edıyo-
ru ı n. Hürmeti erimi e. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Telli, zatıâlinizin 
önergesi bu önergenin dışında bir mahiyet arz 
ediyor. Müsaade buyurursanız bu önergenin 
neticesini halledelim, ondan sonra sizin önerge
nizi görüşelim. Evvelemirde Sayın Tarım Baka
nı tarafından verilmiş olan önergeyi oya koya
cağım. Şayet kaibule mazhar olursa o zaman 
Köy İşleri Komisyonundan da bâzı azaların ilâ
ve edilip edilmemesini ortaya koyacağım. Son
ra da sizin önergeniz var, müstakil mahiyet arz 
etmektderi. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — En aykırı 
önerge benim önergemdir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum, 
daha sonra izah edersiniz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Reformu Kanunu tasarısının, parti 

gruplarınca oranlraınca gösterilecek adayların 
doğrudan doğruya Genel Kurula arzı suretiyle 
seçilecek 24 kişilik hir Geçici Komisyona ha
valesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Taıhsin Telli 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın Telli. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Anayasamızın 85 nei maddesinin 
2 nei fıkrasının birinci cümlesi gereğince, «İç
tüzük hükümleri ısiyasi parti gruplarının Mec
lislerin Ibütün faaliyetlerine kuvvetleri oranın
da katılmalarını sağlıyacak surette düzenle
nir» demektedir. 

önümüze mühim bir kanun getirilmiştir, 
Türk toplumunun büyük kısmını ilgilendirmek
tedir. Bu görüşülürken nasıl bir encümen teşkil 
edelim dedik. İçtüzüğün 25 nei maddesine gö
re muhtelit ve muvakkat encümenler teşkilini 
Heyeti Umumiye kalbul edebiliyor. Heyeti Umu
miye bu muvakkat encümenlerin ne şekilde ku
rulacağını kendisi vereceği reyle ve Anayasa 
hükümlerini de göz önüne alarak tesbit etmesi 
lâzımdır. Anayasamızın bahsettiğim hükmü kar
şısında bu heyet teşkil edilirken partilerin ora
nında gösterecekleri üyelerle bunun teşkil edil
mesi lâzımdır. Şayet Sayın Tarım Bakanı arka
daşımızın takririne uymak suretiyle Plân, İçiş
leri, Tarım komisyonlarından muayyen nisbette 
üyeler almak suretiyle her hangi bir encümen 
teşkil ederse, Anayasamızın gösterdiği esasa gö
re kuvvetler oranında partiler temsil edilmemiş 
olacaktır. Bu itibarla Heyeti Umumiyenin bu 
muvakkat komisyon üyelerini seçmesini arz ve 
teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama talebini 
okutuyorum. Daha sonra bir takrir var ondan 
da bahsedeceğim. 

Şimdi C. K. M. P. (Trupu tarafından veril
miş bir takrir var. Bu takrirde partiler arası 
bir komisyon kurulması istenmekte, ancak İçtü
zük hükümleri muvacehesinde buna imkân gö
rülmemektedir. O bakımdan takriri muameleye» 
koymak mümkün olmıyacaktır. 

Şimdi oylamaya geçiyoruz. 
Sayın Hasan Aksay ret mi kabul mü? 
HASAN AKSAY (Adana) — Ret. 

1İ.2.İ966 0 : İ 
(İsimler okunmak suretiyle açık oylamaya 

devam edildi.) 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Neticenin istihsalinden sonra sayın arkadaş

larımdan çok rica ederim, salonu terk etmesin
ler. Bundan sonra görüşülecek çok mühim ka
nunlar vardır, bunlara devam edeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, önergenin yapılan açık 
oylamasına 326 arkadaşımız katılmıştır. 2 çekin-
ser oy çıkmış; 157 kabul, 167 ret oyu çıkmıştır. 
önerge 167 oyla reddedilmiştir. 

Sayın Tahsin Telli'nin vermiş bulunduğu 
önerge, ayrı, müstakil bir mahiyet arz ettiği için 
muameleye koymak mümkün değildir. 

15. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan 
Göğü§'ün, turizm ve büro ve seyahat acentaları 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğa Ticaret, 
Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kundan geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi. (1/795, 
4/384) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Turizm Büro ve Seyahat Acentaları Kanun 

tasarısı Başbakanlıkça Yüksek Başkanlığınıza 
sunulmuştur. Tasarının Ticaret, Adalet, Turizm, 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından seçilecek 
her komisyondan 5 er kişi bir geçici komisyon
da görüşülmesini emirlerinize arz ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Ali İhsan (xöğüş 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. Gerekli geçici komisyo
na havale edilerek orada görüşülecektir. 

Şimdi, diğer açık oylamaları yapmış bulunu
yoruz. Açık oylamalara oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. Oy
lama muamelesi devam ediyor. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Biraz evvel Yüce Heyetinizin 
oyu ile Ibâzı kanun teklif ve tasarılarının diğer 
kanunlara takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi tahakkuk etmişti. Bu kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesine geçiyoruz. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan zirai istihsal fazlası andlaşmaları gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleriyle 
bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
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malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
halikında kanun tasarısı ile, Ticaret ve Ulaştır
ma komisyonları raporları ve Ticaret, Ulaştırma, 
İçişleri, Tarım, Dışişleri ve Plân komisyonların-
dan ikişer üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu (1/472) (8. Sayısı 803) (1) 

BAŞKAN — Lütfen Komisyon yerini' alsın. 
Bu hususla ilgili Geçici Komisyon adına beyanda 
bulunacak arkadaşımız yok mu? Lütfen Riyase
tin beyanına kulak veriniz. Bu kanun tasarısı ile 
ilgili Komisyon adına beyanda bulunacak arka
daşımı rica ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde söz ist iyen var mı? 
Yok. öncelikle görüşülme teklifi vardır, öncelik
le görüşme teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. öncelikle gö
rüşme teklifi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi ka'bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedel
siz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası mal
zeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ya
pılan andlaşmalar gereğince ithal edilecek olan 
Zirai ve Gıdai maddeler ve 'bunların ambalaj 
maddeleri ile nakil sırasında kullanılan deneç 
tahtaları, Giriş Gümrük Vergisinden, özel ida
re ve 'belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve zamlarından, sundurma ve antrepo üc
retleriyle Rıhtım Resminden ve TCDD Işletme-
since alman rıhtım ücretlerinden ve 28.2.1963 
tarihli ve 185 sayılı Kanun gereğince gümrük
lerce tahsil olunan Damga Resmiyle ithal sıra
sında alman sair bilûmum vergi, resim, hare ve 
ücretlerden muaftır. 

(1) 803 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

11.2 .1965 O : 1 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-

tiyenler? Yok. Birinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından bedelsiz olarak verilen Amerikan ih
tiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 
1 nci maddedeki muafiyetten istifade eder. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. ikinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci mad
de aynen ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desiyle sağlanan muafiyetler 26.5.1959 günün
den sonra yurda getirilen zirai ve gıdai mad
delerle bunların ambalajlarına ve 2 nci mad
dede sayılan maddelere de şâmildir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tümü açık oylamaya tâbidir, lüt
fen kupaları gezdirin. 

Bundan evvelki açık oylamalarda oylarını 
kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? («Var» 
sesleri) Üçüncü kupayı gezdiriniz. Bundan ev
velki açık oylamalarla ilgili muamele bitmiş
tir. Kupaları kaldırınız. 

Üçüncü oy kupası dolaştırılacaktır. 

2. — Ankara, Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
ları ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (1/694, 1/787) (S. Sayısı : 832) (1) 

(1) 832 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz. Ka 

nun tasarısının gelişinde öncelik teklifi vardır 
öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelik 
le görüşülme teklifi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen! Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle gö
rüşülmesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince «Ankara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan» Hemşirelik, Teımel Bilimleri 
ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okul
ları kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde 
ve ek görev tazminatı kadroları 'bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiş ve bu cetveller 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuş
mak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Birinci 
maddeyi bağlı cetvelleri ile 'birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.. 
Birinci madde cetvelleriyle kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu yüksek okullara ek gö
revle tâyin edilen ve hariçte resmî veya özel 'bir 
işi bulunmıyan üniversite mensuıbu öğretim üye
lerinin almakta oldukları üniversite tazminatla
rına halel gelmez. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isti
yen var mı? Yok. İkinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kalbul etmiyenler... 
İkinci madde ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna alman kad
rolardan, 1965 malî yılında kullanılmıyacak 
olanlar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre, maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

11.2.1965 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... 
ICabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının lehinde veya aleyhinde oyunu iz
har sadedinde söz istiyenler? Yok. Kanunu tü
mü itibariyle işari oya tabidir. Kanunun tümü
nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Memleketimiz ve üniversite için hayırlı ol
sun. 

Daha evvelce Yüksek Meclisimizin aldığı bir 
protokol kararı gereğince bugün münhasıran 
Siyasi partiler kanunu görüşülecektir. Ancak 
biraz önce Kat mülkiyeti kanunu tasarısının Si
yasi partiler kanunu tasarısından evvel görü
şülmesi kararlaştırılmış idi. Bu 'bakımdan bu
nu geçiyoruz. 

3. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşı
nın ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (1/516, 3/288, 2/325) 
(S. Sayısı: 524) 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. Bu bapta usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun usulle ilgisi yok. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Hayır var efendim, Siyasi Partiler kanununun 
maddelerine geçilmiş, görüşmelerde bulunumuş-
tur ve zannederim, hatırımda kaldığına göre, 
teamül de vardır. Görüşmeye başlanmış olan me
seleler intacedilmeden bu misüllû bir karara bağ
lanmış mânasını tazammun eder, kesilemez, bu 
itibarla izahatta bulunayım. 

BAŞKAN — Bendeniz hemen cevap arz ede
yim. Zatiâliniz bu fikri karcısında Başkanlık 
Divanı bu meseleyi inceledi ve bu önergeye ka
tılmadığını, uygun bulmadığını belirtti. Buna 
rağmen Yüce Meclis bunun aksini kararlaştırdı 
ve Kat Mülkiyeti kanun tasarısını öne aldı. 

Buyurun efendim, 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Muhterem, arkadaşlarım, burada bir hususu 
teslbit etmek zorundayız. Gerçi Sayın Reisin 
de ifade buyurdukları üzere, Riyaset Divanı
nın da katılmadığı Ibir önerge maalesef kabul 
edilmiştir, hiçbir zaruret de mevcudolmadiği hal
de. Ve biliyorsunuz, partiLerarası protokol var
dır, günler tâyin edilmiştir. Normal işlerin gö
rüşüldüğü günlerde Anayasanın emri olan ka
nunların görüşülmesine tahsis edilen günler
den ayrılmıştır. Bir kere, evvelemirde bu tasa
rının teklifin diğer işlere takdimen görüşülme
si kabul edilse dahi bugün görüşülemez. Nor
mal işlerin, görüşülmesi iktiza eden günlerde gö
rüşülmesi lâzımdır, bir. 

İki, yine hatırımda kaldığına göre, Yüce 
Meclisiniz bu şekilde alınmış bir kararın, yani 
öncelik, ivedilik ve takdimen görüşülme kara
rının, ancak görüşülmesine başlanmış oları işin 
intacından sonra ele alınması şeklinde kabul 
etmiş ve bu yolda, teamül tesis etmiş idi. Kaldı 
ki, böyle bir teamül olmasa dahi tabiatı eşya 
bunu emreder. Neden Bir kanun 'görüşülme
ye başlanmış, tümü kabul edilmiş, maddelere 
geçilmiş, maddeler görüşülüyor. Bunun silsile
sini bozup, âdeta bıçak gibi kesip araya başka 
bir kanunu sokmak, Yüce Meclisin mantıksız 
kararlar almıyacağı, zaitle iştigal etmiyeceği ve; 
etmemesi lâzımgeldiği prensibi ve esası muva
cehesinde katiyen iltifat edilemez ve tecviz 
edilemez. Yüce Meclis bir meseleyi ele almıştır, 
öncelikle ve ivedilikle. Hem de Anayasanın 
emri olan bir meseleyi ele almıştır. Meclisin 
tatil müddeti yaklaşmaktadır, hattâ seçim 
yaklaşmaktadır. Anayasa ile emredilen Mi
kamın ele alınmış, maddelerine geçilmiş, mad
deler görüşülmekte iken bu görüşmenin kesile
rek diğer bir kanunun, hem de her hangi bir 
kanunun araya sokulmasını Yüce Meclisin tec
viz ettiği mânasına almamak iktiza ettiği ka
nısındayız. İktiza ederse Yüce Meclisten bu 
husus Riyasete sorulabilir. Kaldı ki sormaya 
da lüzum yok. Çünkü o takdirde Yüce Mec
lisin. mantıksız kararlar aldığı, zaitle iştigal 
ettiği neticesi doğar ki Riyaset Divanının bu 
esası nazara alarak Siyasi partiler kanununun 
görüşülmesine devam edilmesinin lüzum ve za
ruretine inanmaktayım ve istirham etmekteyim. 
Hürmetlerimle. . 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahim oğlu irim fi

kirleri muhteremdir. Saygı duyarım. Ancak 
kuvvet itibariyle Yüce Meclisin karan Sayın 
Sarnbrahimoğlu'nun fikirlerinden ve kanaat
lerinden çok daha yüksek, aziz ve muhterem
dir. Bu bakımdan Yüce Meclisin kararına say
gı duymak mecburiyetinden dolayıdır ki, Kat 
mülkiyeti kanun tasarısını müzakereye başlıyo
ruz. 

COŞKUN KTRCA (İstanbul) — Takrir var 
efendim. 

BAŞKAN — Yapılan muamelenin aleyhin
de mi? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Anladım. Ancak bir şeyin 

lehinde veya aleyhinde olaeak ki usul olsun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) - -

Başkanlığın tulumu ha'kkmda. 
"BAŞKAN -— Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kat mülkiyeti kanunu tasarısının Anayasa

nın 7 nci geçici maddesine tabi olmıyan tasa
rı ve tekliflerin görüşüldüğü Salı ve Çarşamba 
günleri diğer işlere takdimen görüşülmesi ge
rektiğinin karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Savacı. 
Daha evvel Yüce Meclis bu hususta karar 

vermiş olduğu için tekrar aynı birleşimde ka
rarı değiştirici bir takririn oylanmasına gitmek 
tara,(imızdan mümkün görülmemektedir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu yola girmemizin 
sebebi, Başkanlığın tutumudur. Gerçekten 
bütün parti gruplarını içine alan bir Başkan
lık Kurulu müessesesi kuruldu. Bu henüz Mec
lis İçtüzüğü gelmediği için kanunlaşamadı ama. 
tatbikat olarak Sayın Meclis Başkanının baş
kanlığında grupları temsilen toplantılar yapıl
makta ve bunlar vasıtasiyle tertibedilen proto
kol ahkâmına göre Meclis Heyeti Umumiyesin-
de görüşmeler yapılmaktadır. 

Şimdi, bu durum, benim kanaatime göre, 
Heyeti Umumiycnin !hatası değildir, Heyeti 
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Umumiye hata yapmaz. Hata doğrudan doğ
ruya Başkanlığa aittir. Çünkü bir defa Seçim 
kanunları sırasında bu usul esasından bozuklu. 
Yine bu kürsüde bendeniz partilerin karar al
tına aldığı protokolden bahsettim ve bu pro
tokole muhakkak surette hürmet etmemiz lâ-
zımgeldiğini başkanlığa hatırlattım. Ama ben 
arkadaşımı kasdetmiyorum, mücerredolarak 
Başkanlıktan bahsediyorum. Başkanlık bu pro
tokolü bir kenara itti ve partiler arası anlaşma
ları bir tarafa itti, sırf Seçim kanunlarını ge
çirmek için bu yolu açtı. Şimdi bu yol açıl
mışken bu kere tekrar Siyasi Partiler Kanunu 
görüşülmek üzere iken Siyasi Partiler Kanunu
nu bir kenara itti ve protokolde konuşma ve 
müzakere günü olmadığı halde Seçim kanun
ları sebebiyle açılan yoldan devam ederek bu
gün burada kat Mülkiyet Kanununun görüşül
mesine Meclis, Yüksek Heyet zannediyorum 
Başkanlığın delaletiyle âdeta mecbur kılındı. 

Biz, tekrar ediyoruz, altına imzalarımızı 
koyduğumuz protokollere,'partiler arasındaki 
anlaşmalara riayet etmediğimiz müddetçe bu 
Yüksek Heyette salim çalışmanın yollarını hâlâ 
arar dururuz, bu tarzda tıkanmalar olduğu 
müddetçe şikâyet ederiz, fakat hata bizim itil
diğimiz ve götürüldüğümüz sakîm yoldan Baş
kanlığın daha dikkatli davranarak Yüksek He
yetinizi bu yollara, bu tarzlara itmemesini şah
san temenni ederim. Bu bir defa yapılmamak
ta, bundan sonra da tekrarlanmaktadır. Bun
dan evvel geçirilmiş olanlar hiçolmazsa son ol
sun. Bundan sonra yaptığımız protokollere ve 
attığımız imzalara hürmetkar olalım. 

Saygılarımı sunarım. (Soldan bravo ses
leri) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 

noktanın tesbitinde Yüce Meclis için büyük 
faydalar mevcuttur. 

Şimdi evvelemirde şu noktayı gayet sarih 
bir surette tesbit etmek gerekmektedir: Bu 
teklif birleşim açıldığı anda Yüce Meclise su
nuldu ve ariz ve amik bu mevzu üzerinde Baş
kanlık Divanının kanaati tarafımdan izhar 
edildi. Ve Yüce Meclis Başkanlık Divanının 
bu konuda bu önergeyi tasvibetmediğini öğren
di. Ama gerek Sayın Savacı arkadaşımızın 
muhterem fikirleri ve gerekse Sayın Sarıibra-
himoğlu'nun çok iltifata şayan fikirleri bu 
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Mecliste bilindiği halde Meclis maalesef bu hu
susta kanaatini menfî izlhar etti ve Başkanlık 
Divanının kararının aksi istikametinde bu ka
nun tasarısının görüşülmesi hususunda karar 
verdi.. Şimdi bu mevzuda gerek Sayın Sarıib-
rahimoğlu ve gerekse Sabahattin Savacı'nın 
kanaatlerini bu önergenin okunduğu anda ile
ri sürmesi gerekmekte idi. Yoksa Yüce Mec
lisin kanaati hâsıl olmuş, artık Riyaset o Mec
lisin muhterem kararını infazla mükellef oldu
ğuna göre, infaza geçtiği anda bunu durduru-

• cu yola gitmek yersiz ve neticeye müessir de
ğildir. Bu bakımdan bendeniz bu Meclisi ida
re eden zat olarak bu arkadaşların belki çok 
haklı, çok doğru fikirleri muvacehesinde da
hi başka türlü bir istikamete gitmem imkânını 
bulamıyacağım. Bu itibarla Kat mülkiyeti ka
nunu tasarısının görüşülmesine geçeceğim. 

COŞKUN KTRCA (fstanbul) — Takriri 
okutun. 

BAŞKAN — Takrir okundu. Takrir hak
kında bir muamele yapmak mümkün değil. 
Çünkü Yüce Meelis karar vermiş, bu kanun 
tasarısını gündemde mevcut diğer bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüştür demiş. 
Diğerleri de aynı mahiyette idi. 

Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile ilgili ko
misyon lütfen yerini alsın. Sayın Adalet Ba
kanı yerini alsın. Sayın Adalet Bakanı yok, 
Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile ilgili komis
yon da yok. Bu sebeple görüşülmesi mümkün 
değildir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arka
daşlar var mı? («Var» sesleri). Çok rica ede
rim, süratle kullansınlar. 

Siyasi partiler kanun tasarısı hakkındaki 
müzakerelere geçiyoruz. 

4. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
7'akimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet adına yetkili zat var mı efendim 1 
Var. 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6 . 2 . 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 
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İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, bu madde üze

rinde daha evvel konuşmuşsunuz. Tekrar ko
nuşabilirsiniz, ancak 12 nci sırayı işgal edi
yorsunuz. 

Siyasi partiler Kanununun ikinci maddesi 
için söz alanlar: 

Sayın Tahsin Demiray ve Sayın İhsan Tom-
buş daha evvelki birleşimde bu madde üze
rinde konuşmuşlardır. 

Sıra Sayın Süleyman Çağlar'dadır, buyuru
nuz. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı efendim. Olmadığına göre açık 
oylama muamelesi nihayete ermiştir. Lütfen 
kupayı kaldırınız. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanununun 
3 ncü maddesinin müzakeresine geçtiğimiz bun
dan evvelki celsede Sayın Komisyon Başkanı 
arkadaşımız partilerarası tanzim edilmiş olan 
Protokole müsteniden burada konuşma yapa
rak metnin son almış olduğu şekli ifade bu
yurdular. Buna rağmen ben ikinci maddenin 
(B) bendinde olduğu gibi kanunlaşacak olur
sa tatbikatta birçok aksaklıklara meydan ve
rebileceği inancı içindeyim. Yani demek olu
yor ki partilerarası son anlaşmada tesbit edil
miş son protokola göre benim inancım karşı
sında birçok aksaklıklar doğurabileceği şekli 
mevcuttur ki o da şöyledir: 

Muhterem arkadaşlar; «belli bir siyasi 
partiyi desteklemek veya desteklememek ve
ya siyasi partilerarasmda işbirliğini sağlamak.»' 
Bunun daha devamı da var. Yalnız bu ibaresi 
ile mevcut cemiyetlerimizin siyasi parti niteli
ğini taşıdığı, yani bir kazadaki güzelleştirme 
derneğinden tutunuz, bütün dernekleri şümulü 
içerisine almaktadır. Bunun sadece ifcinei fıkra
sında tasnif etmiş bulunduğu ilmî eemiyetler 
hariç. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben bu mad
denin tatbikatında çıkacak zorlukları şu şekil
de ifade etmek istiyeceğim. Muhalefet parti
sine mensubolan her hangi bir beldede, her 
hangi bir kazada o kazayı güzelleştirme der
neği veya her hangi bir hayır cemiyetinin yıl
lık kongresinde, muhalefet partisine mensub-
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olan zevatın bilhassa idarecilerinin o kongre
de derneğin idare heyetine seçilmesi kargıâıni 
da ne olacaktır? Dernek idare heyetini kay
betmiş olanların iktidar partisi mensupları ol
duğunu da farz ederek ifade ediyorum, -ki 
tatbikatımızda yıllar yılı görülmüş şeylerdir -
dernek idare heyetini kaybetmiş olan bu zevat, 
muhalefet partisinin, (X) partisinin idare hö-
yeti başkan ve âzalarının ö cemiyetin id&re 
heyetine gelmesinden mütevellit hâdise şüdür: 
Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya des
teklememek yahut siyasi partilerarasmda İş
birliği sağlamak. 

Şimdi belli bir siyasi partiyi destekler mahi
yette telâkki edilecektir. 

Binaenaleyh ayrıca mevcut mevzuatımızda ve 
Cemiyetler Kanununun âmir hükmüne göre ku
rulmuş olan her cemiyetin nizamnamesinde siya
setle iştigal edemez diye madde mevcut olduğu
na göre bu türlü yanlış tatbikatlara yol açabile
cek bir müeyyidenin kabulünde ben zararlar gör
mekteyim. Bu sebeple iktidar partisine mensub
olan mahallî teşkilâtın, Hükümet mekaznizmâsım 
zorlamak suretiyle, cemiyetlerde vazife almış 
olan muhalefet mensuplarının durumlarım müş
kül hale sokacak olan bu müeyyidenin çıkarılma
sı iktiza eder. Belki kıymetli arkadaşım feoırtis-
yon sözcüsü benim konuşmalarıma cevap verir
ken siyasi parti niteliğini taşıyan eemiyetler me-
yanında belki sıralıvabileeeği Sosyalist Kültür 
Derneği vardır; tamamen bir rejimi müdafâa 
eden bir dernektir. Eğer kasitleri şu müeyyide
yi vaz'etmekle o türlü siyasi maksatlarla cemi
yetleri alâkadar ediyorsa bunların tasnifi gere
kir ve maddenin tamamen tayyedilerek yeni baş
tan tedvin edilmesi faydalı olur. " Bu bakımdan' 
ben ikinci maddenin tamamen çıkarılması husu
sunu tatbikatta doğuracağı aksaklıklar sebebiyle, 
Umumi Heyetinizden rica ediyorum ve bu mak
satla da bir takrir takdim ediyorum. Hürmetle
rimle. 

Sayın Talât Oğuz, yok. 
Sayın Ahmet Bilgin, yok. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, buyurunffö. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) —- Muhterem arkadaşlarım, ikinci madde 
hakkındaki fikrimi kısaca arzı ediyorum: 

Madde, siyasi parti niteliğinde dernek fctir-
maya mâni olmak amacı ile kaleme alınmış go-
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rünmektedir. Fakat, tatbikatta keyfî işlemlere 
yol açabilecek fikir hürriyetine ve siyasi hakla
ra müessir antidemokratik tahditler getirebilecek 
bir mâna genişliği içinde ifade edilmiştir. 

Topluma müessir bir fikir mihrakı mahiyetin
de kurulabilecek her hangi bir dernek; topluma, 
Devlet düzenine, kamu faaliyetlerine dolayısiyle 
•feküi olabileceği gibi,, neşrine çalıştıkları, davacı
sı. oldukları fikir ve prensipler partilerden her 
ha»gi birinin prensipleriyle ayniyet veya zıddi
yet durumunda bulunabilir. Bu kaçınılmaz du
rum, derneği ilgili partiye destek veya karşı kı
lacakta Fikrî ve içtimai ve dolayısiyle siyasi 
bir gaye taMbeden her derneği, bir siyasi parti 
olarak teşkilâtlanmaya zorlamak, fikir, hayat ve 
hürriyetine karşı olumsuz bir davranış ve bir 
nevi baskı sayılabilir. 

Maddenin amacı, Devlet yönetimine iştirak 
hak ve sorumluluğuna siyasi parti olarak teşki-
HÖâanrn* ve seçilmekten gayrı yolla sahiplenemi-
yeeeğini ifade etmek ise; bu malûmu ilâmdır ve 
bu metodu takibetmiyen bir derneğin bu netice
ye ulaşması bahis konusu olamaz. 

Maddenin, belli adayların desteklemesini 
amaç edinecek dernek kurulmasına mâni oluşu 
siyasi hürriyetin açık bir tahdidir. 

Madde bütünüyle; tekelci, otoriter ve gerici 
bir ruhu aksettirmektedir. Bu bakımdan madde 
hakkında Sayın Demiray tarafından verilen öner
geye katıldığımı arz etmek isterim. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım; bu ikinci 
maddede, zamanınızı almamak için baştan okumu
yorum, «Siyasi partiler arasında is birliği sağla
mak veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği veya mahallî idareler veya muhtarlık seçim
lerinde belli adayları desteklemek veya destekle
memek.» deniyor. Şimdi, burada «Millet Meclisi 
üyeliği ve mahallî idareler» dendikten sonra 
«mahallî idareler veya muhtarlık» kelimelerini 
fuzuli addetmekteyim. Mahallî idare deyince bu
nun içerisinde köy de girer, hattâ mahalle de 
girer. Mahallî idareler dedikten sonra bu muh
tarlık kelimelerine lüzum yoktur. Bu hususta 
da Sayın Başkanlığa bir önerge takdim ediyo
rum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; partilerarası komisyonca tesbit edi
len metin elimizde var, güçlük oluyor, müzake-
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reye esas bu metni alıyoruz. Halbuki o bir 
metni de biliyoruz fakat öbür metin üzerinde 
konuşamıyoruz. Usulen bu metnin üzerinde 
konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bundan. 
dolayı da vakit zıyaı ve karışıklık oluyor. 

Şimdi bu madde üzerinde pek çok yazı çık
tı, partiler kanununda üzerinde en çok yazı çı
kan maddelerden 'birisi de budur. Fakat par-
tilereresı komisyon bu mevzuu ciddî olarak ele 
almış ve bir metin getirmiştir/ O metin (Der
nekler, belli bir siyasi partiyi desteklemek ve
ya desteklememek veyahut siyasi partiler ara
sında iş birliği sağlamak veyahut T. B. M. M, 
Üyeliği veya mahallî idareler ve muhtarlık se
çimlerinde belli adayları desteklemek veya 
desteklememek yahut onlar arasında iş birliği 
sağlama amacını güdemezler.) Bu gayet tabiî 
bir durumdur. Bundan evvelki metin, dernek 
kurma hürriyetini zedeliyen bir metindi. Bu
radaki (amacını güdemezler) bütün faaliyetleri
ni bu noktaya taıksif edemezler mânasını taşı
maktadır. Bu da doğrudur. Zaten siyasi parti
ler derneklerin bir çeşidi ve özel muamele gö
ren, üstün muamele gören, kendisine normal 
bir dernekten fazla hak tanınan, kendisine nor
mal bir dernekten fazla teminat tanınan bir 
müessesedir. Binaenaleyh, bu maddeye bu şe
kilde Partilerarası Komisyonun getirdiği ka
yıtlar hiçbir zaman derneklere müdahale vesile
si teşkil edilemez, kanaatindeyim. Eğer ya-
nılıyorsam, bu maddeye aykırı dernekler <mı 
kanuna mı tabi yoksa Cemiyetler Kanununun 
umumi hükümlerine mi tabidir? Bendenize öy
le geliyor ki, bu kanunun usul ve esasları ha
ricine çıkan her dernek Cemiyetler Kanununun 
esaslarına tabi olacaktır. Bu bakımdan getirilen 
metin yerindedir. Efkârı umumiyede yapılan 
tenkidler, makaleler ve saire nazarı itibara alı
narak baştan 'başa değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —Sayın Asım Eren («Yok» ses
leri) 

Sayın İbrahim Etem Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Bayar («Yok» ses
leri) 

Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, ikinci madde ola-

475 — 



M. Meclisi B : 55 
rak dernek hukukunu Anayasanın hükümleri 
•muvacehesinde tam mânasiyle bertaraf etmek
te ve derneklerin inkişafına imkân vermemek
tedir. Anayasanın ilgili hükümlerini müsaade
nizle okuyacağım. Yirminci madde, dernek hu
kukunun mütemmim bir maddesidir. «Herkes 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Dü
şünce ve kanaatlerini söz, yazı ve 'resimle veya 
başka yollarla tek başına, toplu olarak açıklıya-
bilir ve yayabilir. Kimse düşünce ve kanaatle
rini açıklamaya zorlanamaz.» Anayasanın 20 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına aykırıdır. 

Yine Anayasanın 29 ncu maddesinde saraha
ten ifade edilen dernek hukukunun ihlâline 
•sebebolacakıtır. 

29 ncu madde de şöyle demektedir: 
«Herke», önceden izin almaksızın dernek 

kurma hakkına, sahi])tir. Bu hak, ancak kamu 
düzenini veya genel ahlâkı korumak için kanun
la, sınırlanabilir.» Bu hükme de aykırıdır. Zi
ra «buradaki kanun bir partiler kanunu tasarı
sıdır. Derneklerin teşekkülünü genel ahlâk ve
ya kamu menfaati .bakımından sınırlamak için 
bir kanun çıkar dimisi bahis mevzuudur. Halbu
ki bu tasarının ikinci maddesi tam mânasiyle 
derneklerin kurulmasını, faaliyetlerini 'sınırla-
ımaktadır. 

^öyle diyor: A) Toplum ve Devlet düze
nini ve genel olarak kamu 'faaliyetlerini etkile
mek veya belli İh i ı- siyasi partiyi desteklemek 
veya desteklememek, yahut siyasi partiler ara
sında iş birliği sağlamak, yahut Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeliği veya mahallî idareler 
veya (muhtar «ecir/ilerinde belli adayları destek
lemek veya desteklememek, yahut bunlar ara
sında iş birliğini sağlamak amacını güdemez
ler.) 

Muhterem arkadaşlarım, dernekleri tetkik 
ettiğimiz zaman bünye itibariyle hiçbir derneği 
göremezsiniz ki, Devlet ve toplum düzeni üze
rinde ve kamu faaliyetleri üzerinde müessir ol
masın. Binaenaleyh, eğer bir derneği, (bu yön
den men'ederse bu madde, artık dernek huku
ku diye derneklerin kurulmasını icabettijren 
hukuk diye birşey kalmaz, dernek hukuku ta
mamen ortadan kalkar. Esasen 1 nci madde de 
bu bakımdan yanlış olarak ifade edilmiş ve bu 
yanlışlığın neticesinde derneklerle partiler ara
sında ki fark muayyen mülâhazalarla açık bir 
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şekilde gösterilmemiş, bu bakımdan dernekler
le siyasi partilerin hududu arasında kesin bir 
çizgi ortaya konmamıştır. Bu bakımdan bu ka
yıtta ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Belli bir siyesi partiyi desteklemek veya 
desteklememek. Derneğin gayesi eğer bir anime 
hizmetinin görülmesi ise bu gaye, onun teşekkü
lü için bir esas ise bu takdirde partiye hem 
fikir vaziyete gelmiş olacak, sen falan partiyi 
destekliyorsun diye derneği kapatmak mevzuu-
balıis olacak ve dolayısiyie derneğin faaliyet
lerine imkân bırakılmayacaktır. 

Yine bu maddenin sadece ilmî alanda çalı
şan dernekler, yukarıdaki fıkranın alt bendi 
hükmünün kapsamına dâhil sayılmazlar. Bu da 
yine iltibasa mahal verecek bir fıkradır. Han
gi derneğin ilmî, hangi derneğin gay-
riilmî olduğunu tâyin edecek bir merciin ol
ması lâzımdır. Çünkü öyle ilim merkezlerin
den veyahut âlimler tarafından desteklenen öy
le dernekler vardır ki, daima tenkide maruz 
kalmıştır, ti mî hüviyeti kaybolmuş olabilir. 
Bâzı dernekler de âlimler tarafından değil lâa-
lettayin kimseler tarafından meydana getiril
miştir. Bunun ilmî mi, gayri ilmî mi olduğunu 
ayırmak çok çetin olacaktır. Bu hususta iltiba
sa mahal verecek mübhem bir maddedir, öbür
leri de gene aynı şekilde müphemdir. Çünkü, 
toplum ve Devlet düzeni ve genel olarak kamu 
faaliyetlerini etkileme hususunda kararı kim 
verecektir? Bunun kıstası nedir? Bunu açık bir 
şekildi1 ayı rd etmeye imkân yoktur. Madde 
tanı mânasiyle müphem bir vaziyettedir. 
Tatbi.ka1ta büyük güçlüklere sebebolacak-
tır. Tatbik edecek mercii ve netice itiba
riyle hüküm verecek olan kimseleri büyük güç
lükleri1 karşı karşıya bırakacaktır. Öbür -ar
kadaşların dediği gibi bu maddenin dernek hu
kukunu lam mânasiyle ortadan kaldırmaması 
için tayyedilmesini arz ve rica ediyorum. Hür
metlerimle. 

BALKAN — Sayın I.lisan Tomlbuş, buyu
runuz. ; 

ÎHSAN TOMBt^ ((Jorum) _ Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu madde hak
kında ikinci defa söz almak mecburiyetinde 
kalmış bulunuyorum. İlk konuşmamda bu mad
denin matlabından ve bunun teknik bakımdan 
mahzurlu bulunduğundan bahsetmiştim. Zira 
bu madde dernekleri alâkadar ediyor. Cemiyet-
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ler Kanununda bulunması ieabeden hükümler 
olmasına rağmen partiler hukukunu tanzim 
eden bir kanun içine girmesinin bence mahzur
lu bulunduğunu belirtmiştim. Sonradan tetkik 
ettiğime göre bu yasakların müeyyidesi de yok
tu ı\ 

Burada derneklere bâzı yasaklar koymuşuz, 
şu partiyi dostekliyemez, şunu yapamaz, bunu 
yapamaz. Yaparsa ne olur? Bu tasarıda bu hu
susta en ufak bir sarahat ve bir hüküm yok. 
Bu yasakları arasak, bulsak, bulsak dedik Ce
miyetler Kanununda bulabiliriz. Cemiyetler Ka
nununu tetkik ettim. Orada böyle bir hüküm 
mevzuubahis olmadığına göre netice itibariyle 
tekniğe aykırı olan bu madde bu kanun içinde 
kalsa bile buna müeyyide olarak ancak Cemiyet
ler Kanununun 34 ncü maddesi tatbik edi
lebilir. O da 10 liraya kadar olan bir para ceza
sıdır ki, idarecilere, bunun bir mâna taşımıya-
cağı böyle bir madde karşısında aşikârdır. Bina
enaleyh arkadaşlarım, bu madde gerek teknik 
bakımdan, gıerek müeyyidesinin bulunmayışı ba
kımından ölü bir madde olarak sevk edilecek
tir. Böyle bir ölü maddenin bulunmaması için 
bu maddenin buradan çıkartılması lâzım. Eğer 
mutlaka böyle bir maddenin bulunması zarureti 
varsa bunu tasarının sonunda 150 nci maddede 
Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesinin değiş
tirildiği gibi, yine Cemiyetler Kanununa (böyle 
bir maddenin ilâve edilmesi şeklinde tasarının 
sonunda yeniden oraya aktarılabilir, Cemiyetler 
Kanununa eklenmesi şartiyle ve yine müeyyide
si konulabilir. Ama bunlar yapılmadan bu mad
denin bu şekilde burada bırakılması kanaatimce 
hiçbir mâna ifade etmiyecektir, tatbikatta hiç
bir faydası olmıyacaktır. Yine bu maddelere ay
kırı hareketler devam edecektir. Fakat hiçbir 
savcı, hiçbir kimse bir müeyyide bulup da bu 
maddelerin ihlâli hakkında ne dâva açabilecek
tir, ne bir muamele olabilecektir. Böyle muhal-
lel uğraşmaya da bence ihtiyaç yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Mü
saade buyurursanız, evvelâ Komisyona söz vere
yim, sonra zatıâlinize son söz olarak söz vere
yim, Sayın özoğul. 

GEçtcî KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, ' 
Sayın Nihat Diler arkadaşımıza evvelâ arzı ce- • 
vabedeyim. j 
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Kendileri mevcut maddenin (A) bendini ten-

kid buyurdular. Tenkidlerine Komisyon olarak 
iştirak etmemekle beraber, bu konunun uyandır
dığı endişeleri ve hakikaten meselenin hukukî 
bakımdan inceliklerle dolu oluşunun tatbikatta 
doğuracağı müşkülleri nazarı itibara alan siyasi 
parti gruplar temsilcileri bir takrir vermişler 
ve bu (A) bendini çıkarmayı teklif etmektedir
ler. Komisyon bu teklife aynen iştirak etmek
tedir. Komisyon olarak iştirak ettiğimiz bu tak
rir şudur : 

«Dernekler belli bir siyasi partiyi destekle
mek veya desteklememek, yahut siyasi partiler 
arasında iş birliği sağlamak veyahut T. B. M. 
M. üyeliği veya mahallî idareler veya muhtarlık 
yaihut ihtiyar heyeti seçimlerinde belli adayları 
desteklemek veya desteklememek yahut bunlar 
arasında iş birliği sağlaması amaciyle kurula
maz. 

İşçi işveren sendikaları ve birlikleri federas
yonları ve konfederasyonları hakkındaki 16 Tem
muz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanu
nu hükümleri saklıdır.» 

Komisyon bu takrire iştirak etmektedir. Bi
naenaleyh ikinci maddenin (A) bendinde tenki
de uğrıyan, Tahsin Demiray'ın da tenkidlerine 
uğrıyan hususun çıkarılmasında Komisyon ta-
mamiyle mutabıktır. Celelim diğer arkadaşları
mızın temas ettikleri hususlara: Evvelâ hemen 
şunu belirteyim ki, Sayın İhsan Tombuş arka
daşımızın matlup konuşuşunda hakları vardır. 
Hakikaten (Siyasi Parti niteliğinde dernek) de
mekle bu maddenin mânası anlaşılamamaktadır. 
Bu bakımdan Komisyon olarak bir takrir veri-

| yoruz ve matlaJbın (siyasi partiler niteliğinde 
I dernekleri kurmak yasağı) olarak değiştirilme

sini teklif ediyoruz. 

Şimdi gruplar Başkan ve Başkanvekilleri ta-
! rafından verilmiş olan takrir esas ittihaz edildi-
! ği takdirde ileri sürülen endişelerin varidolma-
1 dığını kısaca arz edeceğim. 

Bir kere Sayın Tomibuş arkadaşımız entere
san bir noktaya dokundular: «Bu hususun mü
eyyidesi yoktur» buyurdular. Bu hususun müey
yidesi vardır, Cemiyetler Kanunu delaletiyle 
vardır. Cemiyetler Kanununun birinci maddesi
nin üçüncü fıkrası; (Amaçları • kanuna, ahlâka 
ve genel âdaba aykırı dernekler kurulamaz) der 
ve 30 ncu ve mütaakıp maddelerde, böyle demek-
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lerin mahkeme karariyle fesholunacagım söyler. 
Ayrıca bu gibi dernekleri kuranlar hakkında ne 
Komisyon, no de gruplararası takrir veren ar
kadaşlarımız cezai müeyyide derpişinde bunu 
uygun görmemişler, lüzum görmemişlerdir, mah
keme karariyle fesholunması kâfidir. 

Şimdi Iburada kastedilen şey nedir? Daha 
evvelki konuşmamda da arz etmeye çalıştım; bir 
dernek var. Bu dernek her hangi bir gaye takı-
heder. Zaten Cemiyetler Kanununa göre, bir 
derneğin bir gayesi olabilir. Bu gayeyi takibe-
derken o dernek, o gayeye uygun harekette bu
lunduğu kanaatinde olduğu bir siyasi partinin 
muayyen bir tasarrufunun bu siyasi partinin şu 
tasarrufu benim derneğimin gayesine uygundur 
derse, bu takrirde bahis konusu hükmün için-:* 
girmez. Bunu bilhassa müzakere ettik. Aramızdn 
hattâ takririn ilk tanzim edilişinde, «teşkilât sağ
lamak amacı güdemez.» tâbiri varken bu biraz ev
vel belirttiğim hususu çok daha açık bir hale if
rağ edebilmek için «güdemez» tâbirini çıkartıp 
«kurulamaz» tâbirini koyduk. Yani bu madde
nin neticesi şu olacaktır: Belli bir siyasi partiyi 
desteklemek veya desteklememek yasağı... Bir 
dernek kurulurken «benim gayem filânca siya
si partiyi desteklemektir veyahut falanca siyasi 
partiyi desteklememektir.» diye tüzüğüne bir ka
yıt koyamıyacaktır. Ama bu amaçla kurulamaz, 
yoksa kendi normal amacını takibederken falanca 
siyasi partinin söylediği doğrudur, falanca siya
si partinin söylediği şey yanlıştır demesi, bu 
maddenin şümulü içerisine dâhil olmaz. Bahusus 
«kurulamaz.» diye tasrih ettiğimiz için. Nedir 
kurulacak şey? Bir dernek nasıl kurulur? Cemi
yetler Kanununun 1 nci maddesine göre. Bir 
tüzük getirir, bu tüzüğü ortaya koymakla bizim 
hukukumuzda cemiyetler hükmi şahsiyet kaza
nır. Bu tüzükte böyle bir madde bulunduğu tak
dirde, o cemiyettir. Yani «Ben falanca partiyi 
destekliyorum veya desteklemiyorum.» derse. 

İkinci husus siyasi partiler arasında iş birliği
ni sağlamak. Biz alelıtlak siyasi partiler arasın
da iş birliği sağlamak için kurulduk, yahut, fa
lanca veya filânca partiler arasında iş birliği 
sağlamak için kurulduk diye bir dernek tüzüğü
ne bir madde koyamıyacaktır. Devam ediyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya ma
hallî idareler veya muhtarlık yahut ihtiyar heye
ti seçimlerinde belli adayları desteklemek veya 

desteklememek, bunlar arasında işbirliği sağla* 
mak.» Bu husus zaten bugünkü hukukumuzda da 
esas itibariyle siyasi partinin fonksiyonuna dâ
hil olan hususlardandır. Siyasi partiler bu işle
ri yaparlar. Bu işlerle dernekler meşgul olamaz
lar. Esasen Alman Hukukçular Heyetinin rapo
runda da siyasi partiler arasındaki münasebet
lerde alılâkilik ölçülerine âzami ölçüde riayeti 
temin edebilmek için bu gibi «erzats» siyasi par
ti mahiyetindeki derneklerin tervicolunmaması 
tavsiye edilmektedir. Biraz evvel Sayın Çağlar 
arkadaşımız sarih bir sual sordu. Sosyalist Kül
tür Derneğinden bahsetti. Esasen bu maddenin 
(a) bendi çıkarıldığı vakit Sosyalist Kültür Der
neği de, Milliyetçiler Derneği de şu veya bu der
nek do bu maddenin zaten şümulü dışında bulu
nacaktır, içinde bulunacak değildir. 

Binaenaleyh söylediğimiz husus sadece bah
settiğim hususlara aittir. Tekrar ediyorum, çüır-
kü aday desteklemek veya desteklememek; bu hu
lusta hepimiz müttefikiz. Bu siyasi partilere 
hâs bir iş. Tüzüğünde «Ben filân veya falan 
partileri desteklemek veya desteklememek için ku
ruldum» diyemiyecektir. 

Yoksa gayesini yürütebilmek için benim ga-
vcme falan siyasi partinin tasarrufları beyanla
rı uygundur, falancanmki, uygun değildir deme
si bunun içine girmez. Bilhassa bu nüansı be
lirtmek içindir ki, uzun müzakereler neticesin
de «güdemez» kelimesini koyduğumuz halde, «gü
demez» kelimesi bir devamlılık arz edeceği için, 
bunu tekrar aramızda teemmül ederek bunu «ku
rulamaz» olarak tadil ettik ve gruplar arası tak
rir de bu şekilde verildi. Komisyon da buna ay
nen iştirak etmektedir. 

Bu maddenin burada yer almayıp Cemiyetler 
Kanunu içerisinde yer alması yolunda ileri sürü
len tenkide gelince : 

Bizim burada yaptığımız husus, siyasi parti
lerle ilgili bütün konuları tanzim etmektir. Bu 
hususta doğrudan doğruya siyasi partiler ahlâki-
yatma ve siyasi partilerin birbirleriyle olan mü
nasebetlerine mütaalliktir. Binaenaleyh kanun 
tekniği bakımından bu madde, Cemiyetler Kanu
nunda yer alabileceği gibi pekâlâ Siyasi Partiler 
Kanununda da yer alması mümkün olan bir mad
dedir. Bu itibarla Komisyon olarak matlabm 
değiştirilmesi hususundaki takririmize ve grup 
başkan ve baskanvekiUeri tarafından verilmiş 
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müşterek takrire iltifat buyurulmasını istirham 
ederim. 

ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, sual var. Çok rica 
ederim, sorular kısa olsun. 

ÎSMAlL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Kırca dediler ki, «Tüzüğünde 
açıkça falan veya filân partiyi veya adayı des
tekleme veya desteklememe kaydı varsa, böyle bir 
dernek kurulamaz.» 

Gaye, maddesinde böyle sarih ifade edilmemiş, 
faaliyetinde falan veya filân partiyi veya adayı 
destekliyemiycceğini yahut desteklemiyeceğini de 
tesbit etmemiştir. Derneğin kurulmasına müsaa
de edilmiştir. Bu maddede böyle Sayın Kırca'-
nm anlattığı şekilde bir sarahat yoktur. Bu ne 
olacaktır? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Buyurduğunuz husus Ce
miyetler Hukuku bakımından istisnasız bütün 
partiler için varit olan bir konudur. Kanun bir 
hususun yapılmasını yasaklamışsa ve bir cemiyet 
açıkça o yasağa aykırı olmakla beraber, neticede 
bütün faaliyeti itibariyle doğrudan doğruya ya
saklanmış olan işi yapıyorsa bunu karşılamak 
için Cemiyetler Kanunumuzda bir hüküm vardır. 
O da gayesini gizli tutan cemiyetler. Bu ancak 
mahkeme karariyle sabit olabilecek hususattandır. 
Binaenaleyh vereceğim cevap bundan ibarettir. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — İkinci sualim; öyle ise bu maddeye ne 
lüzum var? Cemiyetler Kanununda müeyyide 
var, dernek kurulur ve orada siyasetle iştigal 
edemez, diye kayıt da vardır. Siyasetle iştigal 
ederse o zaman kapatılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Efendim, bâzı hususla
rının açıklanmasında fayda vardır. Cemiyet
ler Kanunumuzun hiçbir hükmünde sarahaten 
cemiyetler siyasetle meşgul olamaz, diye bir 
kayıt yoktur. Buyurduğunuz kaydı cemiyetler 
kendi rızaları ile tüzüklerine koyarlar. Yoksa 
bir cemiyetin siyasetle uğraşması gayrimümkün 
değildir. Hattâ şu hususu arz etmek isterim ki, 
bu maddenin (A) bendi çıkarılmasaydı dahi, 
cemiyetler tek bir amaç takibedebileceklerinden, 
o amaç pekâlâ siyasi bir amaç da olabilirdi. Ni
tekim cemiyet mefhumu icabı zaten toplum işle-
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riyle uğrağı r ve toplum işleri ile uğraşınca da 
siyasetin hemen, ister istemez, içine girilir. 

Binaenaleyh (A) bendini de kaldırınca, ev-
lcviyctlo cemiyetler siyaset denilen faaliyetlerin 
şümulü içine giren şeylerle uşraşamazlar diye 
bir şey yoktur. Cemiyetler siyasetle uğraşırlar. 
Cemiyetlerin kendi rızalariyle tüzüklerine koy
dukları «Biz siyasetle uğraşmıyacağız» kaydın
dan maksat esasen işte budur. Biz muayyen 
bir siyasi temayülü desteklemek için burada de
ğiliz. Eğer muayyen bir siyasi temayül benim 
gayeme uygun ise, evet, ben onu desteklerim. 
Ama gayeme uygun hareket ediyorsa destek
lerim, gayeme 'uygun hareket etmiyorsa des
teklemem. Yani hiçbir cemiyetin nizamname
sinde siyasetle uğraşmamak kaydı bundan başka 
bir mânaya gelmez. O gayesine uyduğu müd
detçe bir siyasi temayülün o cemiyetçe destek-
nebileccğini, gayesine uymadığı zaman da bilâ
kis desteklenmemesi gerektiğini ifade eder. Bu
nun dışında Cemiyet Kanunumuzda cemiyetle
rin kendi tüzüklerine rızalariyle koydukları bu 
kay lı mecburi hale sokan bir hüküm mevcut 
değildir. O bakımdan şimdi bu hükmü bu şe
kilde getiriyoruz. Bu da kesin olarak siyasetle 
uğraşma yasağım getirmemektedir. Bu mâna
ya gelebileceği endişesiylcdir ki, bu maddenin 
fa) bendi tayyedil mistir. 

REŞAT.ÖZARDA (Aydın) — Seçimler ari
fesinde her hangi bir dernek birtakım vilâyet
lerde konferans tertibeder ve parti meusubu 
milletvekillerini de davet ederek konferanslar 
verdirirse o derneğin o milletvekili adayı mâna
sında tefsir edilip edilmiyeceği nasıl anlaşılır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bir kültür derneği ken
di tüzüğünde yazılı gayeleri dairesinde seçimler 
sırasında çalışmakta serbesttir. Tüzüğünün şü
mulü dairesinde bir konferans verirse bunun hiç
bir suretle belli bir adayı destekleme mânasına 
geleceğine komisyon olarak kaani değiliz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Cemiyetle
rin kuruluşu Cemiyetler Kanununa mı, yoksa 
Partiler Kanununa mı girecektir? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bu husus sarihtir, ile
rideki maddeler nazarı itibara alındığı zaman 
görülecektir ki bu konuda kapatma prosedürü 
münhasıran siyasi partiler hakkındadır. Biraz 
evvel verdiğim cevapta bunu açıklamıştım. G6-
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illiyetler Kanununun 1 nci ve 33 ncü ve illi.. 
Maddeleri delaletiyle ve mahkeme karariyle fes-
holunur.. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Kev hangi 
bir siyasi partiyi veya adayı desteklemiştir ve 
dolayısiyle gaye dışı hareket etmiştir. Bu mad
deye göre ve Cemiyetler Kanununun 34 ncü 
maddesinden başka bunlar için bir müeyyide 
var mı, yok mu? Onu öğrenmek istiyorum. 

GKÇtOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — 33 ncü ve 34 ııeü madde
ler vardır; 33 ncü maddede cemiyetler hükmi 
şahsına göre bir müeyyide vardır, fesholunmak. 
34 te cezai müeyyide var. Komisyon olarak 
Cemiyetler Kanununun bu umumi hükmünde 
derpiş edilenden gayrı bir cezai müeyyideye lü
zum görmemekteyiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler, kısa ol
sun. 

Lütfen biraz yüksek sesle ve hatibin duyaca
ğı şekilde.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Anayasanın 
29 ucu maddesindeki sarih hükmüne bu husus 
aykırı mıdır, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Anayasanın 29 ncu mad
desi «dernek kurma hakkı ancak kaimi düze
nini veya genel ahlâkı korumak için kanunla 
sınırlanabilir» demektedir. «Bu hususta par
tiler arasındaki münasebetlerde ahlâkiliği mu
hafaza gayesi mevcuttur.» 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu kanun 
mu, başka bir kanunla mı bu husus temin edil-
raektedir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Kanunla dendiği zaman, 
bunu muhtelif vesilelerle izah fırsatı buldum, 
böyle her hangi bir yasağın kanun denilen hu
kuk kaynağında yev alması kâfidir. Ama bu 
kanun olur, ama başka bir kanun olur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bidayeten 
bir dernek kurulur, tüzüğünde her hangi bir 
partiyi desteklemez. Fakat bilâhara aynı gaye 
ile açık bir şekilde bir parti ile birleyebilir. 
Meselâ bir misâl arz edeyim. Bir Atatürk 
Derneği kuruldu, partiler de Atatürkçülük 
esasına göre kurulmuştur. Partiler kendi prog-
mml&rma, göre faaliyet sarf etmektedirler. O 
dernek muayyen bir partinin Ihedef tâyin et
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inek suretiyle propaganda faaliyetini yaparsa 
ve faaliyet gösterirse bu takdirde o derneği ka
patmak icabeder mi, etmez mi? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — öyle zan
nediyorum ki, memleketimizde Aatatürk'çü ol-
mıyan bir parti yoktur. Esasen sordukları bu 
suale cevap vermiştim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ya partiyi 
desteklerse? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Daha evvel 
bu hususu cevaplandırdım efendim. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liği seçimi neticesini arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan 7 nci tur seçime (285) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 
İçel 

Üye 
Adana 

Sabri Kılıç Kemal Sarıibrahimoğlu 
Üye 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzhaşıoğln 

Avni Hâkiınoğlu 
Mustafa Yargıcı 
Selâhatltin özsancak 
Fevzi Peşkircioğlu 
Reoai özmen 
Fahri Yücel 
Fahri Durudoğan 
Salih Üstünel 
Yusuf İ. G-üyer 
Bos 

191 
30 
17 
14 
13 
9 
5 
1 
1 
4 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğından secim gelecek birleşimde tekrar edilecek
tir. 

Türkiye Cumhuriyetiyle Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 302 arkadaşımız katılmış olup, 
bir çekinser, 5 ret oya mukabil 296 oyla kanun 
tasarısı kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının yapılan açık oylama-
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sına 300 arkadaşımız katılmış olup, 9 çekinser 
ve 50 ret oyuna mukabil 241 oyla kanun tasa
rısı kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan zirai istihsal fazlası 
anlaşmaları hakkındaki kanun 'tasarısının yapı
lan açık oylamasına 109 arkadaşımız katılmış 
olup, 109 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk sağlanamadığından bu kanun tasarısının açık 
oylaması yarınki birleşimde tekrar edilecektir. 

1. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'-
in, İstanbul'da yapılmakta olan yeraltı geçitle
rine dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak ile İmar ve iskân Bakanlığının 
yazılı cevapları (7/582) 

16 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yazılı soru önergesi 

Aşağıdaki sorularımın ilgileri dolayıısiyle iç
işleri ve îmar ve İskân Bakanları tarafından ya
pılı olarak cevaplandırılmasını saıylgıyle rica ede
rim. 

1. İstanbul'da yapılmakta olan (Karakoy, 
Unkapanı, Saraçhane, Kapalıçarşı, Çapa) yer
altı geçitlerinin inşasına ait karar, İstanbul Be
lediye Meclisinden hangi tarihte ve ne şekilde 
çıkmıştır? Karar özeti nedir? Ayrı ayrı ne ka
dar tahsisat kabul edilmiştir? Karşılıkları var 
mıdır? Halen ne şekilde yüııütülmektedir? 

2. Belediye Başkanı, alman karardan ne ka
dar zaman sonra tatbikata başlamıştır? Gerekli 
projeler kimler tarafındaa ; hangi ölçüye ve han
gi donnelere göre hazırlanmıştır? Tarihleri ne
dir? 

3. îmar Kanunu ve talimatnamelerine gö
re imar durumu, tatlbikat projeleri (mimari, sta-
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Siyasi Partiler Kanununun ikinci maddesi 

üzerindeki müzakereler devam etmiş ve komis
yon da beyanda bulunmuştur. Bu anda yeterlik 
önergesi gelmiştir. Sayın Nazmi özoğul arkada
şımız, son söz miUetvekilinindir, hükmüne isti
naden söz istemektedir. Ancak vakit çok geç
miş olduğundan birleşimi 12 Şubat 1965 Cuma 
günü saat 10 da bütçe müzakerelerine başlamak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

tik, detay v.s.) olarak hazırlanıp gereken ruhsat 
alınmış mıdır? Her geçit için ruhsat tarih ve nu
marası? 

4. Hazırlanmış projeler îmar Kanununun 
29 ncu maddesine göre imar ve yol istikamet 
plânları olarak Belediye Meclisi kararından ge
çirilmiş midir? 

5. Geçitlerin tatbikatına başlandığı tarih
lerde, o mahaller için tasdikli imar plânları mev
cut mu idi? Ve bu tatlbikat yürürlükte olan bu 
imar plânlarına uymakta mıdır? 

6. Geçitlerin inşasına başlandıktan ne ka
dar sonra imar ve iskân Bakanlığına, Belediye 
Başkanlığı müracaatta bulunmuştur? Bakanlık 
müracaatı ne şekilde ve neye istinaden. tetkik 
edebilmiştir? Tasdik veya tasvip" keyfiyeti var 
mıdır? Varsa hangi imar plânına uymaktadır? 
Geçitlerden evvel bu mahaller için, istanbul Be
lediye Başkanlığı tasdikli imar plânlarının değiş
tirilmesi hususunda umumi tadil tekliflerinde 
bulunmuş mudur? Bunun için istanbul Şehir 
Meclisinin gerekli kararları mevcut mudur? 

7. Karaköy geçidinin /bugünkü halinde inşa
sının müstenidatı nedir? Her türlü sayımlar, 
sondajlar, yürürlükte olan imar plânı v.s. gibi, 
örneklerin ricasiyle. Bugünkü tatbikat safhasın
da ara değiştirmeler yapılmış mıdır? Sebepleri, 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 481 — 



)5 11. 2 .1965 O : 1 
T.C. 

içişleri Bakanlığı 1.2.1965 
Mahallî İdareler Gn. Md. 

Şb. Md. 2. D. Es. H. 
622-402-1935 

Konu : Muhiddin Güven'in ya
zılı soru önergesi 'hakkında 
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maliyete yaptığı tesir nedir? Köprü ayağının ev
velâ kaldırılıp, sonradan 25 em. indirilmesinin 
sebepleri nelerdir? Maliyete' tesiri ne olmuştur? 
Mesulü kimdir? 

8. Geçitlerin yerleri ve istikametleri, şekli 
hangi objektif, ilmî ve kanuni ölçüler dâhilinde 
hazırlanmıştır? Gerekli trafik sayımlarının bil
hassa Kara'köy, Unkapanı ve Saraçhane geçitleri 
için cevaba eklenmesi. 

'9. Geçitlerin başlamasından bugüne kadar, 
hepsinin ayrı ayrı mimari, statik, trafik plânları, 
detay projeleri var mıdır, hesapları mevcut mu
dur? Başlamadan bugüne kadar, ölçüleri, tarih
leri (tanzim ve tasdik olarak) nedir? 

10. Her geçidin ilk keşif tutariyle bugünkü 
maliyeti nedir? İnşa ihale suretiyle mi, emaneten 
mi veya ikisi beraber mi yapılıyor? Sebepleri? 
İnşaatta belediye amelesi kullanılmış mıdır? Va
sıtası kullanılmış mıdır? Ne kadar bedel ödenmiş
tir? Ayrı ayrı tadadı. 

11. Karaköy'ün meriyette bulunan talsdikli 
imar plânları muvacehesinde gelecek tatbikatın, 
bugünkü geçit ile beraberliği ve münasebeti na
sıl tanzim edilecektir? İmar plânında esas yol is
tikameti apayrı olup, halen yapılmakta olan ge
çit üzerinde 8 katlı binalar görülmektedir. O za
man yol ve geçidin durumu ne olacaktır? 

12. Tasdikli imar plânı, İmar Kanunu ve di
ğer mevzuat dışı, keyfî, şahsi icraat içinde bu
lunan îstanbul Belediye Başkanının durumunu 
ne şekilde mütaılâa ve kabul etmektesiniz? 

Belediye Başkanı Haşim îşean kanun ve ni
zam dışında mı hareket etmiştir? Hayırsa mucip 
sebepleri size göre nedir? İmar Kanunu, talimat
name, tasdikli imar plânları muvacehesinde mu
cip sebeplerinin zikredilmesi. Evetse, şimdiye 
kadar hakkında neden harekete geçilmemiştir? 

istanbul şehrinin sayısız ihtiyaçları ortada 
dururken şehirlinin milyonlarını yarını meçhul 
ve tamamiyle kanun, usul ve nizam dışı bir tat
bikat için heder etmenin mesulü kim olacaktır? 

istanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel 'Sekreterlik - Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 18.11.1964 gün ve 7/582-9773-56.699 sa

yılı yazıları... 
İstanbul'da yapılmakta olan yeraltı geçitle-

r'iylc ilgili olarak İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven tarafından tevcih edilen soru önergesinin 
madde madde ilişikte cevaplandırıldığmı arz 
ederim. 

îçişleriBakanı 
Orhan öztrak 

İstanbul'da yapılmakta olan yeraltı geçitleri
ne dair İstanbul Milletvekili Sayın Muhiddin 
Güven tarafından verilen yazılı soru önergesinde 
yer alan sorulara cevaplarımızı madde madde 
arz ederim. 

1. İstanbul'da yapılmakta olan (Karaköy, 
Unkapanı, Saraçhane, Kapalıearşı, Çapa) yeraltı 
geçitlerinin inşasına ait karar istanbul Beledi
ye Meclisinden hangi tarihte ve ne şekilde çık
mıştır? Karar özeti nedir1? Ayrı ayrı ne kadar 
tahsisat kabul edilmiştir? Karşılıkları var mıdır? 
Halen ne şekilde yürütülmektedir? 

C : Şehir trafiğinin tanzimi için yeraltı ve 
yerüstü geçitleri yapılması hususu îstanbul Be
lediye Meclisinin 1964 malî yılı bütçesi ile kabul 
edilmiş olup. bu konuda bütçeye gerekli tahsisatı 
konulmuştur. Bütçeye konulan tahsisatın karşılı
ğı mevcudölup tatbikatı 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde Belediye Encümeni kararı ile 
mütaathlh'itlere ihale suretiyle yürütülmektedir. 

2, Belediye Başkanı, alman karardan ne ka
dar zaman sonra tatbikata başlamıştır? Gerekli 
projeler kimler tarafından, hangi ölçüye ve han
gi donelere göre hazırlanmıştır? Tarihleri nedir? 

C : Belediye bütçesi 1.3.1964 tarihinde yürür
lüğe girmiş olup yeraltı inşaatlarının hafriyat 
safhasına bu tarihten bir ay sonra başlanmış ve 
yeraltı geçitlerinin, Belediye Encümenlerince 
aşağıda belirtilen tarihlerde alman kararlarla 
mütaahhitlere ihaleleri yapılmıştır. 
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Unkapanı yeraltı geçidinin ihale tarihi 20.4.1964 | 
Karaköy yeraltı geçidinin ihale tarihi 28.5.1964 
Çarşıkapı yeraltı geçidinin ihale tarihi 6.7.1964 
Saraçhane yeraltı geçidinin ihale tarihi 18.8.1964 

inşaatların avanproj eleri ihaleden önce beledi
ye tarafından, tatbikat ve detay projeleri ile statik 
hesaplan ve tesisat projeleri ihaleyi mütaakıp 
mütaaihhitlerin mesul fen adamları tarafından 
tarizim olunarak belediyesince, inşaatın seyrine 
ıgöre ve diğer dairelerde olduğu veçhile, muhte
lif tarihlerde tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Karaköy, Saraçhane ve Unkapanı geçitlerinin 
tatbikat projeleri ve statik hesapları Teknik Üni
versite profesörleri tarafından tanzim olunmuş
tur. 

3. îmar Kanunu ve talimatnamelerine göre 
imar durumu, tatbikat projeleri (Mimari, statik, 
detay v.s.) olarak hazırlanıp gereken ruhsat alın
mış mıdır? Her geçit için ruhsat tarih ve numa
rası? 

C : 6785 sayılı îmar Kanununun 2 nci mad
desi gereğince yapı ruhsatiyeleri belediyece veri
lir. Kanuna göre bu izni vermeye yetkili organ 
belediye olduğuna nazaran belediyenin kendi ya
pacağı yapılar için, imar plânına ve imar mev
zuatına uygun olmak şartiyle, kendi kendisinden 
izin alması bahis konusu olamaz. Bu itibarladır 
ki, yukarda arz edildiği gibi geçitlerin avan pro
jeleri belediye tarafından yapılmış, tatbikat ve 
detay projeleri ile statik hesapları ve tesisat 
projeleri ise ihaleyi mütaakıp mesul fen adamları 
tarafından tanzim olunarak belediyece tasdik 
olunmuştur. 

4. Hazırlanmış projeler îmar Kanununun 
29 ncu maddesine göre imar ve yol istikamet 
plânları olarak Belediye Meclisi kararından ge
çirilmiş midir? 

C : îmar Nizamnamesinin 20 nci maddesine 
göre yol istikamet plânları nüfusu 5 binden az 
olan beldelerin sadece bir veya birkaç ana yolu 

.ve bu yolların iki tarafı için mevzii olarak hazır
lanmış plânlardır. îstanbul şehrinin nüfusu 
'5 000 den çok fazla olduğu cihetle, îmar Nizam
namesinin 20 nci maddesine göre îstanbul Bele
diyesi için yol istikamet plânları bahis konusu 
değildir. 

îmar Kanununun 29 ncu maddesine göre îs-
tanibul Belediyesi için sadece yapılacak imar 
plânlarının Belediye Meclisinde kabul ve îmar 

11. 2 .1965 O : 1 
ve îskân Bakanlığınca tasdik olunması gerek
mektedir. 

Yeraltı geçitleri için hazırlanan avan ve tat
bikat projeleri birer imar plânı olmayıp birer 
yapı projesi maihiyetinde olduklarından bunların 
îmar Kanununun zikri geçen 29 ncu maddesi ge
reğince Belediye Meclisince kalbul ve Bakanlıkça 
onanmasına kanuni lüzum ve zaruret yoktur. 

5. Oeçitlerin tatbikine başlandığı tarihlerde 
o mahaller için tasdikli imar plânları mevcut mu 
idi? Ve bu tatbikat yürürlükte olan bu imar 
plânlarına uymakta mıdır? 

C : Geçitlerin tatbikatına başlandığı yerlerin 
tasdikli imar plânlan mevcuttur. Yapılmakta 
olan geçitlerin imar plânlan esaslanna uygun 
olup olmadığı ilgili belediyece îmar ve îskân Ba
kanlığının tetkikine sunulmuş ve zikri geçen 
Bakanlığın Plânlama ve îmar Genel Müdürlü
ğü Şehircilik Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12.5.1964 
günlü ve 2935 sayılı yazılan ile tasvibedildiği 
anlaşılmıştır. 

6. Geçitlerin inşasına başlandıktan ne kadar 
wnra îmar ve îskân Bakanlığına, Belediye Baş
kanlığı müracaatta bulunmuştur? Bakanlık mü
racaatı ne şekilde ve neye istinaden tetkik ede
bilmiştir? Tasdik veya tasvip keyfiyeti var 
mıdır? Varsa hangi imar plânına uymaktadır? 
Geçitlerden evvel bu mahaller için, istanbul Be-
ledij^e Başkanlığı tasdikli imar plânlarının de
ğiştirilmesi hususunda umumi tadil teklifinde 
bulunmuş mudur? Bunun için Şehir Meclisinin 
gerekli kararları mevcut mudur? 

C : istanbul'da Karaköy, Millet Caddesi, Çar
şıkapı, Unkapanı, Saraçhane ve Taksim meyda
nında istanbul Belediyesince inşa edilmek iste
nen yeraltı geçitleri hakkında îstanbul Valiliği
nin 9.5.1964 gün ve 151/2182 sayılı yazısı ile 
îmar ve îskân Bakanlığına müracaat olunmuş, 
gönderilen krokilerde yerleri belirtilmiş geçitler 
hakkındaki görüşleri sorulmuş, mevzuu imar 
plânını tadil mahiyetinde bir teklif olmadığın
dan yukarda zikri geçen 12.5.1964 gün ve 2934 
sayılı yazı ile - tadil değil - tasvibedilmiştir. Bu
nun dışında Belediyece imar plânlarının değişti
rilmesi hususunda umumi bir tadil teklifi yapıl
mamıştır. 

7. Karaköy geçidinin bugünkü halinde inşa
sının müstenidatı nedir? (Her türlü sayımlar, 
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.sondajlar, yürürlükte olan imar plânı v.s. gibi 
örneklerin ricasiyle) bulgünkü tatbikat safhasın
da ara değiştirmeler yapılmış mıdır? Sebepleri, 
maliyete yaptığı tesir nedir? Köprü ayağının 
evvelâ kaldırılıp sonradan 25 cm. indirilmesinin 
sebepleri nelerdir? Maliyete "tesiri ne olmuştur? 
Mesulü kimdir? 

C : Karaköy yeraltı geçidi kadastral yol ve 
meydanda son zamanlarda ortaya çıkan ve yaya
ların hayatını tehlikeye sokan trafik düzensizli
ğine mâni olmak üzere yayalara mahsus gidip 
gelme güvenliğinin düzenlenmesti amacına matuf 
olarak Belediyesince ele alınmış, tatlbikat 
safihasında ara değiştirmeler yapılmamıştır. 
Köprü ayağı evvelâ kaldırılıp sonradan indiril-
memiştir. Çökmüş bulunan köprü ayağı ilk inşa 
tarihindeki kotuna getirilmek üzere bir defada ve 
24 saat içinde 70 cm. yükseltilmiş bulunmakta
dır. 

8. Geçitlerin yerleri ve istikametler şeMi 
hangi objektif ilmî ve kanuni ölçüler dâhilinde 
hazırlanmıştır? Gerekli trafik sayımlarının bil
hassa Karaköy, Unkapanı ve Saraçhane geçitleri 
için cevaba eklenmesi... 

O : Karaköy, Saraçhane ve Unkapanı geçitle
rinin tatbikat projeleri ve statik hesapları Tek
nik Üniversite profesörleri tarafından düzenlen
miştir. Bunların mahallî icap ve ihtiyaçlara gö
re emniyetini sağlıyacak mahiyette oldukları 
6085 sayılı Kanun gereğince bu konuda karar 
almaya yetkili organ olan Vilâyet Trafik Komis
yonunun 17.3.1964 günlü ve 76 sayılı kararı ile 
kabul edilmiştir. 

9. Geçitlerin başlamasından bugüne kadar 
'hepsinin ayrı ayrı mimari, statik, trafik plân
ları, detay projeleri var mıdır? Hesapları mev
cut mudur? Başlamadan bugüne kadar ölçüleri, 
tarihleri (tanzim ve tasdik olarak) nedir? 

C : Geçitlerin hepsinin ayrı ayrı mimarî, sta
tik, d'dtay ve tesisat projelerinin mevcut bulun
dukları yukardaki maddeler vesilesiyle açıklan
mıştır. 

10. Her geçidin ilk kaşif tutarı ile bugünkü 
maliyeti nedir? inşa ihale suretiyle mi, emaneten 
mi, veya ikisi beraber mi yapılıyor? Sebepleri? 
İnşaatta belediye amelesi kullanılmış mıdır? Va
sıtası kullanılmış mıdır? Ne kadar bedel öden
miştir? Ayrı ayrı tadadı. 
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C : Geçitlerin keşfe dayanan ihale bedelleri 

ile 14 Ocak 1965 gününe kadar ödenen miktarlar 
şunlardır : 

14.1.1965 günü
ne kadar ödenen 

Geçidin yeri İhale bedeli meblağ 

Oarşıkapı 
Karaköy 
Unkapanı 
Saraçhane 

179 788,33 
2 057 420,75 
3 029 459,42 
3 578 036,85 

Tamamı 
1 100 000 

706 000 
1 500 000 

11. Karaköy'ün meriyete bulunan tasdikli 
imar plânları muvacehesinde gelecek tatbikatın 
bugünkü geçit ile beraberliği ve münasebeti na
sıl tanzim edilecektir? İmar plânında esas yol is
tikameti apayrı olup, halen yapılmakta olan ge
çit üzerinde 8 katlı binalar görülmektedir. O za
man yol ve geçidin durumu ne olacaktır? 

C : 2.8.1960 tasdik tarihli, 1/500 ölçekli Ka
raköy, Azapkapı, Tophane imar plânı şuyulan-
dırma kaidesine müstenit ve belediyeye malî 
yönden büyük çapta istimlâk külfeti yükliyen bir 
imar plânı vasfındadır. Plândaki yapı bloklarının 
bugünkü kadastral yolların üzerine isabet ettiği 
ve plânın tatbikinin ancak kadastral yollara (bir
çok parsellerin tevhidi halinde kaibîl olacağı an
laşılmaktadır. Bu plân içinde bulunan yolların 
iki tarafındaki yapı adalarında bulunan arsa ve 
yolların tevhit ve yeniden ifrazı yapılmadıkça 
plân şartları tatbik odilemiyecek ve plânın tâyin 
etmiş olduğu derinlik ve irtifalar verilemiyecek-
tir. Bu imar plânının icabettirdiği tatbikatın 
yapılabilmesi İstanbul Belediyesinin uzun yıllar 
karşıhyamıyacağı istimlâk bedelleri ödemesine 
bağlıdır. Bu sebeple balhis konusu imar plânının 
kaldırılarak yerine yeni bir imar plânı ikamesi 
hususunda, İstanbul Belediyesince gerekli etüt ve 
çalışmalara başlanılmış bulunulmaktadır. 

Bugün için, 7341 sayılı Kanun 309 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılmış bulunduğu cihet
le evvelce istimlâk suretiyle genişletilen bugün
kü Karaköy meydanına yukarda gün ve sayısı 
açıklanan imar plânına istinaden yapı blokları 
yerleştirilmesine imkân yoktur. Meydanda son 
zamanlarda âmme intizamı yönünden yayalar 
için tehlikeli bir durum alan trafik akımı karşı
sında meydanın bugünkü kadastral hudutları 
içinde gidip gelme güvenliğinin düzenlenmesi 
zarureti hissedilmiştir. 
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12. Tasdikli imar plânı, tmar Kanunu ve 

diğer mevzuat dışı, keyfî, şaihsi icraat içinde bu
lunan istanbul Belediye Başkanının durumunu 
ne şekilde mütalâa ve kabul etmektesiniz? 

Belediye Başkanı Hâsım îşcan kanun ve ni
zam dışında mı hareket ediyor! Hayırsa mucip 
sebepleri size göre nedir? tmar Kanunu, talimat
name, tasdikli imar plânı muvacehesinde mucip 
sebeplerin zikredilmesi. Evetse şimdiye kadar 
hakkında neden harekete geçilmemiştir? 

istanbul şehrinin sayısız ihtiyaçları ortada 
dururken şehirlinin milyonlarını yarını meçhul 
ve tamamiyle kanun, usul ve nizam dışı bir tat
bikat iein heder etmenin mesulü kim olacaktır? 

C : Yukarda teferruat i yi e arz olunan husus
lar muvacehesinde tstanlbul Belediyesinde yeraltı 
geçitleri konusunda yapılan işlerde tmar Kanu
nu, imar plânları ve nizamname, talimatname gi
bi meVzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir. 

Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

T. C. 
tmar ve tskân Bakanlığı 23 . 12 . 1964 
özel Kalem Müdürlüğü 

Say: 1354 
özü: tstanıbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven'in yazılı soru ce
vabı Hık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 11 . 1964 tarih ve 7/582 - 9773 -

56699 sayılı yazıya K. 

istanbul Milletvekili Muhiddin Güven tara
fından verilen yazılı soru önergesine, Bakanlığı
mız Plânlama ve imar Genel Müdürlüğünce ha
zırlanan not; eklice sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 
Sadık Kutlay 

tmar ve iskân Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Muhiddin Güven'in 
İstanbul yeraltı geçitleri hakkındaki yazılı soru
suna cevap : 

istanbul'da yapılmakta olan yaraltı geçitleri 
hakkında Bakanlığımıza, Valiliğin 9 . 5 . 1964 gün 
ve 151/2182 sayılı yazısı ile müracaat olunmuş ve 
ibu yazı ile birlikte gönderilen krokilerde yerleri 
belirtilmiş geçitler hakkındaki görüşümüz sorul
muştur. 
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Mevzuu, imar plânını tâdil mahiyetinde bir 

teklif olmayıp, doğrudan doğruya belediyece. 
trafiğin düzenlenmesi bakımından alınması lü
zumlu görülmüş, belediye vazifeleri meyanmda 
bâzı mühim bir zaruri tedbirler mahiyetinde mü
talâa edildiğinden, Bakanlığımıza vâki müracaat 
belediye meclisi kararı ile intikal etmemiştir. 

Nitekim, Bakanlığımızca da her hangi bir 
tasdik durumu bahis konusu olmamış ve sadece 
tasvibedildiği 12 . 5 . 1964 gün ve 2934 sayılı 
yazı ile istanbul Valiliğine bildirilmiştir. 

Bunun dışında, istanbul Belediyesince imar 
plânlarının değiştirilmesi hususunda umumi bir 
tâdil teklifi yapılmamıştır. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayserinin Felahiye ilçesinin K<mkk 
semtinde ve Kızılırmak üzerinde bir baraj ktir 
rulmasınm düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zık soru önergesi ve Enerji ve Tdbn Kaynaklar 
Bakanı Hüdai Oral'ın yazılı cevabı (7/611) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri iline bağlı Felahiye ilçesinin Kazıklı 

.semtinde ve Kızılırmak üzerinde bir barajın ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğinin, bu sa
hada ve bu maksatla etütlerin yapılıp yapılma
dığının, şayet yapılmış etütler varsa alınan ne
ticelerin, Kazıklı semtinde baraj yapılması müm
kün ise, hangi program döneminde işin ele alı
nacağının Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 10 . 2 . 1965 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazıişleri Bürosu 

Sayı: 01-557-65 
Konu: Kırşehir Milletvekili Mem
duh Erdemir'in soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 18 . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7-611-10101-57998 sayılı yazıları 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 

Kayseri - Felâbiye Kazıklı semtinde Kızılırmak 
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üzerinde bir baraj inşasının düşünülüp düşünül
mediği hususunda sorularının cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Hüdai Oral 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
-Kayseri - Felahiye Kazıklı semtinde Kızılırmak 
üzerinde bir baraj inşasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Etütleri devam etmekte olan Kızılırmak Hav
zası istikşafı içinde Kızılırmak ve kollarına ait 
akarsuları kontrol altına almak ve bu sulardan 
çeşitli şekillerde faydalanmak maksadiyle muh
telif kesimlerde baraj etüdleri yapılmaktadır. 
•''.- Kızılırmak nehri üzerinde Felahiye ilçesine 

-en yakın olarak Kuşçu ve Yamula barajları üze
rinde çalışılmaktadır. Ancak bu barajların yer
leri ile Felahiye ve Kazıklı mahallerinin bulun
duğu Felahiye deresi vadisi arasında dağlar bu
lunmaktadır. Bu itibarla sözü edilen meskûn 
yerlerle ilgisi bulunmamaktadır. 

Bunlar dışında Kızılırmağm Delice koluna 
karışan Felahiye deresi üzerinde de Belveren 
Kazıklı ve Felahiye baraj yerlerinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Bu baraj yerlerinde baraj inşasının teklif 
edilip edilemiyeceği istikşafî eütdleri mütaakıp 
plânlama raporu ile meydana çıkacaktır. 

3.— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde bu
lunan bütün barajların durumuna dair yazılı 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai OraVın yazılı cevabı (7/631) 

22 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
•Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur 

Cumhuriyetimizin hudutları içinde bulunan 
bütün barajların: 

1. İsimlerini, 
2. Hangi nehir üzerinde ve hangi vilâyet ve 

kazanın hududu içinde bulunduğunu, 
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3. Kaç türbünü bulunduğunu ve henüz ya

pılmamış türbünü bulunup bulunmadığını, 

4. Gölünün kaç metre küp suyu istiabede-
bileceği, 

5. Beher türbünün saatte istihsal ettiği 
elektrik miktarının ve bu elektrikten hangi il ve 
ilçenin istifade etmekte bulunduğu, 

6. Sulama işi yapılıp yapılmamakta olduğu, 
yapılıyorsa fennin emrettiği miktar ve şekilde 
olup olmadığı, 

7. Bu sorularımın dışında kalan sözlü ve 
kısa malûmat lûtfedilmesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 8 . 2 . 1965 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı: 01-527-65 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7 - 631 -10189/58368 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un 
22 . 12 . 1964 günlü soru önergesinde, Türki
ye hudutları içinde bulunan barajlar hususunda 
sorulanların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüdai Oral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un Tür
kiye hudutları içinde bulunan barajlara dair 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

İlişik listenin tetkikinden de görüleceği üze
re, memleketimizde inşaatı ikmal edilmiş olan ba
rajların adedi (29) dur. 

Bunlardan (8) adedi Osmanlı împnratorlu-
ğu devrinde İstanbul'a içmesuyu temini maksa
diyle inşa edilmiş bulunmaktadır. 

Mütebaki (21) adedi Cumhuriyet devrinde 
inşa edilmiştir. 

Bu (29) aded barajdan (5) inde hidroelek
trik enerji istihsal edilmekte olup bu barajlar 
vasıtasiyle yılda üretilebilecek enerji miktarı 
1 320 500 000 kwh. dır. 

İlişik listede adları yazılı barajlardan (18) 
adedi sulama suyu temini gayesini istihdaf et
mektedir. 
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Bu barajlar- vasıtasiyle yekûn 347 712 Ha. I 

arazinin sulanması derpiş edilmiştir. 
Bu barajlardan (12) adedinin altında sula

ma için gerekli tesisler mevcut veya inşa edil
miş bulunmaktadır. 

Geri kalan (6) aded barajın mansabında su- | 

11.2. İ965 0 : 1 
lama tesisleri inşaatının ikmaline çalışılmakta
dır. 

Sulama şebekelerinden istifade edecek çiftçi
lerin sulamaya olan ilgisini ve bilgisini geliştir
mek üzere Tarım Bakanlığı ve Topraksu Genel 
Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. 

- 4 8 7 -



M. Meclisi B : 55 11. 2 .1965 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki 

Sıra Göt haçtan 
No. Barajın adı Buluntduğu yer (îl veya ilçe) Suyun adı (1 000 000 m3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
lf> 
16 
17 

18 

1!) 

20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ikinci Osman Bendi 
Üçüncü Ahîmet Bendi 
Topuzlu Bendi 
Ayvad Bendi 
Valide Bendi 
Üçüncü Maihmut Bendi 
Sultan Mahmut Bendi 
Birinci Elmalı Barajı 
Çubuk I Barajı 
Gölbaşı Barajı 
Gebere Barajı 
Sihke Baraşı 
Porsuk Barajı 
İkinci Elmalı Barajı 
Seyhan Barajı 
Damsa Barajı 
Sarıyar Barajı 

Ayrancı Barajı 

Kenıo'i' Barajı 

Hirfanh Barajı 

Şen kaya Bendi 
Domirköprii Barajı 

Sille Barajı 
May Barajı 
Mamasın Barajı 
Apa Barajı 
Seyitler Barajı 
Çubuk 11 Barajı 
Sol evir Barajı 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara 
Bursa 
Niğde 
Van 
Eskişehir 
istanbul 
Adana 
Kayseri - Ürgüp 
Ankara 

Konya - Ayrancı 

Aydın - Nazilli 

Kırşehir 

"Erzurum 
Manisa - Salihli 

Konya 
»ı 
» - Aksaray 
» 

Afyon 
Ankara 
A fyon 

Topuzlu 
» 

Bahçoköy 
Ayvat 
Arabacı Mandırası 
Kirazlı 
Arabacı Mandırası 
Göksu 
Çubuk 
Gölbaşı 
Uzandı 
Sihke 
Porsuk 
Göksu 
Seyhan 
Damsa 
Sakarya 

Koeadere 

Akçay 

Kızılırmak 

Gediz 

Sille 
May 
Ulmrmak 
Çarşamba 
Seyitler 
Çubuk 
Kal i cay 

0,065 
1,355 
0,160 
0,156 
0,240 
0,112 
0,950 
1,500 

13,500 
14183 
3,500 
1,200 

160,000 
10,000 

1,680,000 
4,000 

1,900 000 

28,500 

554,000 

6,000,000 

1,000 
1,635.000 

3,100 
43,500 
98,000 

169,000 
40,000 
25,000 
70,000 
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barajların özelliklerini gösterir cetvel 

Yönelik enerji Ener jiıdlen istif ade İşletmeye 
ulama saıha'sı 

ıheJktar 

400 
800 
500 
100 

22 000 

144 000 
475 

3 750 

38 000 

30 000 

1 000 
62 500 

180 
4 000 

12 350 
18 800 
2 908 

5 949 

Türbin aldddi 
ve ıgücoi kw 

3 x 18 000 

4 x 10 000 

3 x 18 400 

3 x 32 000 
1 x 32 000 

3 x 23 000 

üretimi 
kwfh 

284 000 000 

400 000 000 

143 500 000 

400 000 000 
ilerde 

193 000 000 

eden il ve 
ilçeler 

Adana, İçel 

Kuzey - Batı ve 
Batı 

Batı ve Kuzey -
Batı 
Kuzey - Batı ve 
Batı 

Batı ve Kuzey -
Batı 

girdiği 
yü 

1651 
1748 
1750 
1756 
1796 
1837 
1839 
1892 
1936 
1938 
1941 
1948 
1948 
1955 
1956 
1956 
1956 

1958 

1958 

1958 

1959 
1960 

1960 
1960 
1962 
1962 
1962 
1964 
1964 

Düşünceler 

İleride Hatay ili 

Anadolu enerji şebeke
sini besler 
Anadolu enerji şebeke
sini besler 
Anadolu enerji şebeke
sini besler 

. Anadolu enerji şebeke
sini besler 

Anadolu enerji şebelltıe 
sini besler 
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3. Bulunduğu il ve ilçenin isimleri, 
4. Kapasitesi ve senede kaç ay çalıştığı, 
5. Yıllık şeker istihsalimizin ve istihlâkimi

zin miktarı, 
6. Yıllık şeker istihlâkimizin nüfus başına 

isabet eden miktarı, 
7. înşa halinde şeker fabrikası olup olma

dığı, 
8. Her hangi bir şeker fabrikası inşasının 

lüzumlu olup olmadığı, lüzumlu ise inşası muta
savver bulunup bulunmadığı, 

9. Şeker ithal veya ihracatımızın durumu 
ve sebepleri. 

Not: 
Yukarda malûmatı aşağıda isimleri yazılı dev

letler hakkında da vermek imkânı varsa onun da 
lûtfedilmesi. 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, İran, 
Suriye, Irak, İsrail, Mısır, İspanya. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 10 . 2 .1965 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı: 9/43 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 25 . 12 . 1964 tarih, Kanunlar Md. 7-633 -10191 - 58370 sayılı Y: 
Yurdumuzda bulunan bilûmum Şeker Fabrikalarının durumuna dair Adana Milletvekili Yusuf 

Aktimur'un yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un 22 . 12 . 1964 tarihli yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 
cevabı 

Soru: Yurdumuzda bulunan bilûmum şeker fabrikalarının: 
1. İsimleri, 
2. Sahipleri (Hususi veya Devlete aidolup olmadığı şeklinde), 
3. Bulunduğu il ve ilçenin isimleri, 
4. Kapasitesi ve senede kaç ay çalıştığı, 
5. Yıllık şeker istihsal ve istihlâkimizin miktarı, 
6. Yıllık şeker istihlâkimizin nüfus başına isabet eden miktarı, 
7. înşa halinde şeker fabrikası olup olmadığı, 
8. Her hangi bir şeker fabrikası inşasının lüzumlu olup olmadığı, lüzumlu ise inşası mutasavver 

bulunup bulunmadığı, 
9. Şeker ithal veya ihracımızın durumu ve sebepleri. 

Not: Yukarıdaki malûmatı aşağıda isimleri yazılı Devletler hakkında da vermek imkânı varsa 
onun da lûtfedilmesi; Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Suriye, Irak, İsrail, Mısır, İspan
ya. 

4. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'
un, yurdumuzda bulunan bilûmum şeker fab
rikalarının durumuna dair yazılı soru önergesi 
ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı 
cevabı (7/633) 

22 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soru cevaplarının Sanayi Ba

kanlığınca yazılı olarak adresime gönderilmesi
nin teminine müsaade buyurulmasını saygıyle 
arz ve rica ederim. 

Yusuf Aktimur 
Adana Milletvekili 

Yurdumuzda bulunan bilûmum şeker fabri
kalarının : 

1. İsimleri, 
2. Sahipleri (Hususi veya Devlete aidolup 

olmadığı şeklinde) 
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Cevaplar : Yurdumuzda bulunan bilûmum şeker fabrikalarının; isimleri, sahipleri, bulunduğu il 

ve ilçeler, kapasiteleri ve yılda kaç ay çalıştıkları ilişik liste (ek-1) de; 
Yıllık şeker istihsal ve istihlâkimizin miktarı ile, nüfus başına isabet eden miktarlar, şeker ithal 

ve ihracımız durumu ilişik liste (Ek - 2) de gösterilmiştir. 
Memleketimizde inşa halinde şeker fabrikası yoktur. Ancak, Alpullu, Amasya ve Susurluk Şeker 

Fabrikaları tevsi olunmaktadır. 
Şimdilik yeni bir şeker fabrikasının inşası lüzumlu görülmemektedir. 
Yabancı memleketlerin şeker istihsal ve istihlâkleri ile nüfus başına istihlâk miktarları, ithalât ve 

ihracat durumları ilişik liste (Ek - 3) te gösterilmiştir. 
1964 -1965 kam-

Günlük pancar panyasmda ça-
işletme 'kapasitesi lışma süresi 

Fabrika ismi Bulunduğu yer (Ton) (Gün) Sahipleri 

Adapazarı 

Amasya (suluova) 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Alpullu 

Ankara 
Burdur 
Elâzığ 
Erzineen 
Erzurum 
Eskişehir 
Kastamonu 
Malatya 
Susurluk 
Turhal 
Uşak 

( + ) 

Sene 

1955 
1956 
1957 
1^58 
1<959 
1960 
1961 
1902 
1063 

Adapazarı 

Amasya 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Kırklareli 

Ankara (Etimes.) 
Burdur 
Elâzığ 
Erzineen 
Erzurum 
Eskişehir 
Kastamonu 
Malatya 
Balıkesir 
Tokat 
Uşak 

İşaretli fabrikaların kampanyası halen 

Şeker istihsali 
Ton 

254 703 
276 557 
320 500 
349 423 
499 747 
643 498 
431 747 
389 747 
479 000 

1964 (Kam- 685 436 

Şeker istihlâki 
Ton 

213 464 
245 165 
267 203 
302 904 
283 322 
297 86-8 
331 742 
361 458 
398 775 
440 000 

2 700 

1 000 
1 800 
1 800 

800 
1 800 

1 200 
1 800 
1 200 
1 200 
1 800 
2 500 
1 200 
1 200 
1 800 
2 500 
1 100 

devam etmektedir. 

Nüfus basma 
Şeker istihlâki 

8,870 
9,897 

10,480 
11,542 
10,488 
10,710 
11,598 
12,287 
13,180 
14,140 

Şekcı 

156 

149 
134 
134 
125 
159 

130 
137 
83 
92 
66 

134 
95 

116 
156 
146 
134 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
4-
+ 

.* ithali 
Ton 

10 862 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

özel şinkete 

aıt 
» •» 

» » 
» » 
» » 

Şeker Şir
ketine ait 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Şeker ihracı 
Ton 

6 991 
27 275 
15 272 
22 445 

195 192 
257 307 
134 649 

40 716 
131 904 

panya devam ediyor.) 
Yukardaki tobloda görüldüğü üzere 1955 yılından beri Türkiye'ye şeker ithâl olunmamış, bu

na mukabil stok durumumuza ve dış piyasa fiyatlarına göre şeker ihracatına devam olunmuştur. 

— 491 — 



M. Meclisi B : 55 11. 2 .1965 O : 1 
Yaıbanıcı ıniemlefcetiıerm şeker istihsal 've istihlâkleri ile müıfuıs başattıaı Mühlâik anikltanlıarı, 

itihalât ve ihracat dtaıraımılaırı 

ıSene 
Söker* istihsali 

Ton 
Söker iıstihliâlki 

Tan 

Nüfus başına 
istihlâk ithalât 

Ton 
ihracat 

Ton 

YUGOSLAVYA 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

.1955 
1956 
1957 
1958 
19158 
1960 
1961 

1955 
1956 
11957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1955 
1956' 
1957 
1958 . 
1959 
1960 
1961 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

130 000 
165 000 
261 000 
187 000 
2174 000 
301 000 
250 000 

2 ıGOO 

107 000 
117 000 
149 000 
129 000 
171 000 
235 000 
190 000 

83 000 
91 000 

107 000 
117 000 
106 000 
88 000 
'96 000 

4 570 
6 777 
7 337 
4 242 
12 572 

226 992 
221 269 
256 0.13 
250 491 
296 631 
292 501 
351 305 

12,9 
12,4 
1.4,2 
13,8 
14,5 
15,7 
18,6 

YUNANİSTAN 
96 000 
100 000 
100 000 
101 000 
106 000 
109 000 
118 1634 

11,9 
12,3 
12,2 
12,2 
12,7 
12,9 
13,9 

BULGARİSTAN 
100 000 
110 000 
120 000 
135 000 
140 000 
145 000 
155 000 

276 848 
314 581 
334 833 
341 738 
382 '308 
414 892 
509 034 

47 483 
51 665 
49 936 
61 645 
66 874 

IRAN 

SUlilYE 

13,3 
14,5 
15,8 
17,6 
18,0 
18,4 
19,5 

15,1 
16,8 
17,4 
17,4 
1.9,0 
20,1 
24,1 

12,3 
13,0 
12,2 
14,4 
14,7 

49 820 
120 398 
61 337 
123 146 
17 939 
40 425 
89 930 

73 746 
98 827 
69 127 
136 667 
125 472 
107 995 
118 108 

208 707 
247 744 
239 494 
257 558 
270 641 
337 227 
385 279 

41 962 
45 652 
40 172 
53 972 
58 386 

2 174 
1 630 
11 539 
22 981 
15 209 
38 659 
27 739 

492 — 



Sene 

1960 
1961 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

M. 

Ş^ker Mitosa1!! 
'Ton 

U 902 
12 000 

628 
877 

1 210 

6 681 
12 460 
17 413 
23 609 
32 477 

339 255 
33ft 7712 
319 267 
327 323 
350 924 
35)8 831 
387 317 

354 000 
425 000 
362 000 
475 000 
555 000 
536 000 
593 000 

Meoliei B :65 

Şokeır istihlâıkd' 
Toın 

66 -954 
75 000 

134 659 
152 #15 
157 226 
189 628 
182 873 
200 000 
230 O00 

54 776 
59 605 
63 464 
67 161 
80 189 
80 123 
87 721 

317 261 
334 911 
327 890 
338 740 
342 142 
362 906 
384 151 

357 728 
415 204 
437 352 
47© 230 
483 604 
500 787 
542 652 

11 .2.1966 ı 
Nüfus 'başına 

İstihlâk 

JttAK 

İSRAİL 

MISIR 

İSPANYA 

Kg. 

14,4 
15,7 

21,9 
24,1 
24,0 
28,8 
26,3 
28,2 
32,1. 

31,3 
32,6 
32,9 
33,6 
38,9 
37,8 
39,9 

13,8 
14,2 
13,5 
13,6 
13,5 
14,0 
14,5 

12,7 
14,7 
15,3 
16,7 
16,7 
17,1 
18,4 

0 : 1 

ti'hadât 
Ton 

58 058 
75 474 

134 115 
153 534 
152 970 
183 842 
177 351 
228 408 
254 786 

75 073 
49 289 
54 218 
56 813 
77 154 
69 569 
48-471 

42 716 
26 891 

735 
3 901 

6 475 
115 952 
23 512 

099 
3 790 

İhraca!, 
Ton 

34 952 
23 868 

14 737 

160 
4 877 
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5, — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat Ban
kası binası olmadığına dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin yazılı 
cevabı. (7/638) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygıyla arz ederim. 

29 . 12 . 1964 
Erzurum Milletvekili 

Adnan Şenyurt 

Erzurum'un kaç kaza merkezinde Ziraat 
Bankası 'binası yoktur? Bunlar hangileridir ve 
bu kazaların Ziraat Bankası hizmet binalarına 
kavuşturulması için bir çalışma yapılmakta 
mıdır1? Böyle bir çalışma mevcut ise no safha
dadır. 

2 . 2 . 1965 
T. C. 

'Ticaret Bakanlığı 
îçticaret Genei 

Müdürlüğü 
Şube remzi ve 

No. :4/1740 
Konu : Erzurum Millet
vekili Adnan Şenyurt'un 
yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 6 . 1 . 1965 günlü Ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/638 - 10261/58686 sayılı yazınız. 
Erzurum ilinin kaç ilçesinde T. C. Ziraat 

Bankası binası olmadığına dair Erzurum Mil
letvekili Adnan Şenyurt tarafından verilen ya
zılı soru önergesinin cevabından iki nüsha ili-
şi'kto sunulmuştur. 

Bilgilerinizo arz olunur. 
Ftennî tslimyeli 
Ticaret Bakanı 

S — Erzurum ilinin kaç ilçe merkezinde 
T. C. Ziraat Bankası binası yoktur? Bunlar 
hangileridir ve bu ilçelerin hizmet binalarına 
kavuşturulması için bir çalışma yapılmakta 
mıdır? Böyle bir çalışma mevcut ise ne safhada
dır? 

Ö — Erzurum ilinin Pasinler, Hınıs, Şen-
kâya, Tortum, Tekman, Horasan, Oltu, Olur, 
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ispir, Karayazı, Narman ve Çat ilçelerinde Zi
raat Bankası binası yoktur. 

Bunlardan : 
a) Pasinler, Hınıs, ve Şenkaya ilçelerinde 

Birinci Beş Yıllık Plân gereğince lojmanlı hiz
met binası inşası devam etmektedir. 

b) Tortum, Tekman ve Horasan ilçele
rinde hizmet binaları yapılmak üzere arsalar 
satmalmmıştır. 

c) Oltu ve Olur ilçelerinde münasip birer 
arsa bulunması için mahallerinde gerekli araş
tırmalar devam etmektedir. 

ç) ispir'de, banka hizmet binası yaptır
maya elverişli bir arsa teklif edilmiş ise de ta
pusu olmadığından, tapuya Üescilinden sonra 
satmalı nması için ajansa gerekli talimat ve
rilmiştir. 

d) Karayazı'nın imar plânı henüz tas
dik edilmediği için, bu muamelenin ikmalin
den sonra burada da elverişli bir arsanın mu
bayaası cihetino gidilecektir. 

e) Narman ilçesinde yapılacak hizmet bi
nasına arsa sağlanması için mahallî ajansa ta
limat verilmiştir. 

f) Çat ilcjesi Belediyesi tarafından satışı 
teklif edilen arsanın muvazaalı ve dâva ko
nusu olduğu Bankaca anlaşıldığından, başka 
bir arsanın bulunması için mahallî ajansa ge
rekli talimat verilmiştir. 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Sakarya ilinin Karasu ilçesinde, müs
tahsilin elinden alınmış fındıklar bulunup bu
lunmadığına dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
d/641) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sakarya ilinin Karasu ilçesinin fındık böl

gesi olduğu ve geniş istihsal yapıldığı yük
sek malûmlarıdır. Durum böyle iken, bin
lerce fındık bahçesinin ve fiilen yıllardır, müs
tahsil tarafından fındıklık olarak yetiştirilip, 
fındık istihsal edilen arazi parçalarının, ge
rek orman tahdit komisyonları tarafından 
yapılan tahditlerle ve gerekse orman idaresi 
tarafından yapılan meni müdahale talepleri ile 
müstahsilin 'elinden alındığı, böylece hem fın
dık istihsaline mâni olunduğu ve hem de fm-
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dik bahçelerinin körletilerek buralara sarf edil
miş olan emeklerin ve paraların bir kelime ile 
millî servetin heba edildiği Karasu'yu ziya
retimizde tarafımıza ifade edilmiş bulunmak
tadır. Bu durum muvacehesinde : 

1. Yukarda ifade edildiği tarzda müstahsi
lin elinden alınmış fındıklıkların bulunup bu
lunmadığının, 

2. Müstahsıldan alınmış fındıklıkların var
sa, orman idaresi fındık istihsali ile meşgul ol
madığına göre, buraların ne yapıldığının, 

3. Şüphesiz orman bu memleketin hayat 
damarlarından birisini teşkil eder. Korunmasın
da zaruret vardır. Fakat orman olmak vasfın
dan uzaklaşmış, fındık gibi döviz getiren ve
rimli bir hale gelmiş olan arazi parçalarının 
müstahsıldan çeşitli usullerle ve ısrarla alın
masının sebepleri hangi ekonomik ve sosyal 
bir anlayışa istinadotmektedir. Buna ait varsa 
prensip kararlarının veya bu sebeplerin Sayın 
Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadelerini saygı ile arz ede
rim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erd'emir 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 10 . 12 . 1965 
özel Kalem Mü d. 

Sayı : Müşavirlik 11 
Konu : Kırşehir Milletve

kili Memduh Erdemir 'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 1 . 1965 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/641 - 10289/58823 sayılı 
yazı : 

Sakarya ilinin Karasu ilçesinde, müstahsi
lin elinden alınmış fındıklıklar bulunup bu
lunmadığına dair Kırşehir Milletvekili Sayın 
Memduh Erdemir'in yazılı soru önergesi tet
kik edildi, konuya ait cevaplarımız aşağıdadır : 

Sakarya ilinin Karasu ilçelerinde bir kı
sım köylerin 1952 - 1953 yıllarında tahdidi ya
pılmıştır. Bu tahdide 25 aded itiraz dâvası 
açılmış ise de itiraz edenlerin takipsizliği se
bebiyle müracaata kalmıştır. 6831 sayılı Ka
nunun muvakkat 3 ncü maddesindeki yeniden 
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dâva açma hakları da kullanılmadığından bu 
dâvalar orman idaresi lehine kapanmıştır. 

Tahdit yapıldıktan sonra bu ormanlara teca
vüz edilmek suretiyle tarla ve fındıklık yapan
lar hakkında Orman İdaresince 95 aded m'eni 
müdahale dâvası açılmış, bunlardan 74 adedi 
idare lehine neticelenmiş ve 21 aded dâva ise 
henün neticelenmemiştir. 

Tahdit görmemiş ormanlara yapılmış bulu
nan tecavüzlerden ötürü 120 aded tarla ve fın
dıklık için meni müdahale dâvası açılmış, bun
ların da 44 adedi Orman İdaresi lehine neti
celenmiştir. Gerek tahdidi yapılmış ve gerekse 
tahdit görmemiş ormanlara yapılan tecavüz
lerden mütevellidolup idare lehine neticelenen 
yerlerin ieraen teslim ve tesellümlerine henüz 
başlanmamıştır. 

Karasu ilçesinde açılmış müdahalenin meni 
dâvaları yalnız 215 konuya inhisar etmekte
dir. Bu tecavüzlerin önlenmesi mer'i kanun
larımızın âmir hükümleri icabatından bulun
maktadır. adlî mercilere intikal ederek karara 
bağlanmış olan orman toprağının ekonomik 
veya sosyal anlayışlarla değiştirilmesi müm
kün olmadığından kararların tatbik edilmesi ge
rekmektedir. 

Hal böyle iken, yukarıda da izah edildiği 
iu.'erc, fındık bahçeleri haline gelmiş olan or
man açmaları hakkında alınmış ve kesinleşmiş 
mahkemo kararlarından icra safhasına intikal 
etmiş hiçbir konu mevcut değildir. 

Kaldı ki, Karasu ilçesi, tabiî şartlar iti
bariyle standart fındık bölgesinin dışında kal
maktadır. Bu bölgede yetiştirilen mahsûlün 
kalitesi düşük olduğundan teşviki de uygun 
görülmemektedir. 

Halen Karasu'da 140 000 dekar fındık bah
çesi! bulunmaktadır. Ormanların tahribi su-
retiylo yapılmış olan fındıklıkların geri alınıp 
yerlerinin eski haline getirilmesi ve orman bü
tünlüğünün sağlanması tahakkuk ettiği tak
dirde, miktarının cüzi olması sebebiyle, ber 
hangi bir düzenin bozulacağı düşünülmemek
tedir. 

Bilgi edinilmesini saygı ile arz ederim. 
Tarım Bakanı 
/Turan Şahin 
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Tarım Babanı Turan Şahin'in, toprak reformu kanun ta:ari3imn havale edilmiş olduğu, Plân 
Komisyonundan 7, Tarım Komisyonundan, 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, 
İçişleri komisyonlarından 2 şer üye seçilerek kurulan Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 

önergesine verilen oyların sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Kemal Sanib rahim oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminngaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa 'Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet. Aydın Bulak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

üye say»* . 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinaerler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
326 
157 
167 

2 
111 

13 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavnzkau 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
fsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Sohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Solun us Arsîan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğhı 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasctttin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Cclâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Ali Köy m en 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dcrmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 

.. . 

Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar ' 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ari"i Ertunga 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlara 

— 496 



Bahri Ya zır 
Mehmet Yüceler "V 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

ADANA 
Flasun Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
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MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
fTilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
[Talit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
lluhi Soyer 

ÖRDÜ 
Yusuf İzzettin Ağaoğlı 
Orhan Naim nazineda 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 
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SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran E^ liyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mnmeuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 

[Reddedenler] 
FTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

Kâmil inal 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türked 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Za£ra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tomhuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulaııalp 
Ahmet Tnhtakılıç, 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziva Yü««bilgin 

Ömer Faruk Saııaç 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Sülej^man Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmeiı 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
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Abdullah Çilli 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Biügiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş, 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet KJaramüfttioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mefamet özfoay 
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KASTAMONU 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Ayni Aksit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
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Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalç.m 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Vîohmet Başaran 
Rahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

[ÇekinserlerJ 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

ANKARA 
tbrahim Imirzahoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Raif Aybar 
Mustafa Kemal Erkovan 
Mehdi Mıhçıoğlu 

tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal YörüJ< 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Nedim M üren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Sebati Hastaoğlu 
Cevat Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocam emi 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
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BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Ekrem Pakşoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

GAZİANTEP 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
l^erda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

IttZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal .; 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanh 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 

»t&<( .«.. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fodaral Anmanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkın
da Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 302 

Kabul edenler : 296 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 135 

Açık üyelikler : 1 3 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit O rai 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim lmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Abmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Agva 

[Kabul 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolafk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çeükbaş 

edenler] 
I Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

I Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan '";**''' 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunc-ğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Necmi Öktcn 
ihsan Tombuş 
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Ali Köymen 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bâyramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahiddin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ar ikan 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Oökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
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Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Gökcr 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yür-eler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâcddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
naldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
thsan Kabadayı 
Kadi ren n Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
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Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fa kili Özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Dcli'kaya 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Xeriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Flurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi S oy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hî^ziucdaı 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gtiner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kanaran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Güney 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mnhramh 
Hayrı Mnmcnoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ekrem Dikmen 
Sclfıhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

ADANA 

tbrahim Tekin 
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Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karnmüftüoğlu 
Melih Kemal Küoükte-
pepmar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Böiükbaşı 
Mustafa Kemal Erkovan 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivinh (I. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 
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VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Tur «ut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Reddedenleri 
BURSA 

Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

KONYA 

Ahmet Gürkan 

[ÇehinserJ 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

I Oya katılmıy anlar] 
ANTALYA 

Nazmi Kerimoğlu 
ARTVİN 

Saffet Emiııağaoğlu 
AYDIN 

Xedim M üren 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimycli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
fökrern Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (B§k. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahıuan Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Fahir Giritli oğlu 

ELAZIO 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Nureddiu özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Kaniiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

SttRT 
Hayrettin özgen 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorraan 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç (B.) 

IZMIR 
Şükrü Akkan 
İhsan Gursan 
Saim Kaygan 

KARS 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELÎ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
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KONYA 
Selçuk Aytan 
Fakih özlen 
Faruk Kukan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

M. Meclisi B : 55 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük . 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Açtk M; 
Aydın 1 
Erzu-um 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

11.2.1965 0 : 1 
Ata Topaloglu 

RİZE 
Fuad Sirıuen ( Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 

ıjelikler] 
VI anisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yekûn 1? 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Nazmı öktem 

URFA 
Kemal Badıllı 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısı* 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak ( t ) 

--«»«(«•fe -«K • < • * • » • - . 
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M. Meclisi B : 55 11.2 .1965 Û : 1 
T. C. Merkez Bankası Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
300 
241 

50 
9 

137 
13 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçi oğlu 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Ahmet Topal oğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rai t" Ay bar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Küknel 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

[Kabul 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

edenler] 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Kecai İskcnderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır ^ 

ERZINCAN" 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
(riyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

(Kabul edilmiştir.) 

Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali KÖymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Halım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
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Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka.» 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktera 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper ' 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

M. Meclisi B : 55 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş, 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpasar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğh. 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Rurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

11. 2 .1965 O : 1 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyi'i Güııeştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulu soy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Oeritoğlu 
Kfımran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Iîâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

TEKIRDAÖ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kamuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışo&lu 

URFA 
Osman Ağan 
A t al ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turjrut Nizaoıoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
İbrahim Tekin 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 

Nihat Ata 
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AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BURSA 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Remzi Şenel 

ANKARA 
İsmail Gence 

ANTALYA 

Ömer Eken 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepuıar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut. 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karar 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

M. Meclisi B : 5E 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
ERZURUM 

Nihat Diler 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğ-lu 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

t 11 . 2 .1965 0 :1 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 
IZMIR 

Mehmet Ali Aytaş 
VIuzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 

KARS 
Necmettin Akan 
jâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KOCAELİ 
ITâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

[Çekinserler] 
İÇEL 

İhsan Ön al 

İZMİR 

Şinasi Osma 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 

Mehmet Kazova 

[Oya kat ılmıy anlar] 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoglu 
Zühtü Pehlivanlı 
flyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Hivliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırım I) 
Mehmet Tiritoğlıu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

Sait Sına Yücesoy 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Alt.ınsoy 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
TOKAT 

II. Ali Dizıman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URPA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Faruk Küreli 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertnğrul Akça 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
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GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 

Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (t.) 

İSTANBUL 
Ziya Altın oğlu 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

IZMIR 
Şükrü Akkan 
İhsan G ursan 
Saim Kaygan 

KARS 

Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

M. Meclisi B : 
KAYSERİ 

Turhan Feyzi oğlu 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Fakih özlen 
Faruk Sükarı 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

55 11. 2 .1965 O : ] 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
riiLmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Rurhan Akdağ 
Ekrem Alicin 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kooaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Rnhri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TOKAT 
Rpkir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Nazmi ökten (I.) 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 

VAN 
Muslih Görentas (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 

Yekûn 13 
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M. Meclisi B : 55 11. 2 .1965 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Zirai istihsal faslası Andlaşmalan 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 328 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknol 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Ynrıızkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 

[Kabul 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi öktem 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
Oıy.işettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
nüseyin İnci oğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

Yalıya Dermancı 
Cclfıl Kılıç 
thsan önal 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Talıir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Iînnh.ın 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
>abri Keskin 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

Hasan Tahsin Uzun 
KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Ahmet Gürkan 
Kadimin Kaflı 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naira Hazinedar 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Adil Altay 
tbrahim Göker 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
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M. Meclisi B : 55 11.2 .1965 O : 1 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
TOKAT 

H. Ali Dizman 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüo&lu 
Melih Kemal Küçüktc-
pepınar 
ibrahim Tekin 
Ahmet TopaloCdu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tbrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

[Oya katîlmıyanlar] 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Xazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melnhnt Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
İsmet Sezsin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turenıt 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Ekrem Pa'ksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sozein 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENlZLt 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şcnmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskcnderoğlu 
Vefik Pirinçcioğln 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

Ramiz Karakaşoğlu 

Mehmet Ali testiîci 

Yusuf Ziya Yücebilgin 

ELAZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perin çek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 
\ i h a t Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bay ram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdul Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 

Mazhar Ar ikan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Malik Yblaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan G ursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fi üstü özal 
Pakih Özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
VTefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurf 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başbakan 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlı 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Ay bar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekirin İp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztiirk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (I.) ' 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pöhlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahin oğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Comil Knrahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çcltekli 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyh oğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Sol âh at tin Güven 
Nazmi Ökten ( t ) 
Ahmet Şener 
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Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sahri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

| Ahmet Tahtakılıç 
VAN 

thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
lstan!bul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
55. BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1965 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi 

2. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, toprak 
reformu kanun tasarısının havale edilmiş oldu
ğu, Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyonun
dan, 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Ma
liye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından 2 şer üye 
seçilerek kurulan Geçici bir Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (1/784, 4/383) 

3. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Adi İhsan 
Göğüs'ün, turizm büro ve seyahat acentaları ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu Ticaret, 
Adalet, Turizm ve Tanıtma, ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi. (1/795, 
4/384) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al

manya Cumhuriyeti arasında imzalanan sosyal 
güvendik hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 
(1/732) (S. Sayısı: 777) 

X 2. — T. C. Merkez Bankası Kanununun 
34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/709) (S. Sayısı: 810) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülük ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teMifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
in, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
fS. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963| 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi: 28.4.1964] 

8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 



(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1963] 
10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 

Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi 19 7 . 1963] 

13. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1'651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2 . 7 .1964 ] 

16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 

2 — 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
GU3) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

19. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, imar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

20. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Savısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 21. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

22. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı r 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
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Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288. 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1063] 

X 26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi tn 
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum 
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevî'ık İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2 /252) (S. Sayısı : 
370) rDağıtma tarihi : 20 . 8 . 19631 

27. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 . 10 . 19631 

X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'hı Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek 
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461 2 425) 
(S. Savısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 29. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1963] 

30. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra 
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge 
cici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2 236) (S 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
1 5 . 7 1963] 

X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı- 456) [Dağıtma tarihi: 26 9 1963] 

34. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14 .12 .1964] 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1964] 

X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı 778) [Dağıtma tarihi : 16 .12 .1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkarı ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Daöıtrvıa tarihi : 17 .12 .1964] 

X 39. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1964] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğıu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2.19641 

42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Damıtma tarihi 13 . 5 . 1964] 

X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
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kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporlan (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963] 

45. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı : 737) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .1964] 

46. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Damıtma tarihi : 14 .1 .1965] 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komiçy on
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .19641 

48. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 

: mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis-
I yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
! tarihi : 26 6 .1963] 
! 49. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
' Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
\ kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
i Plân komisyonları raporları (1/707) (S. Sayısı: 
j 796) [Dağıtma tarihi: 14 . 1 .1965] 
; 50. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
i Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de-
! ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
I Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
j (1/567) (S. Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 
I 1 . 12 . 1964] 
j 51. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
I Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta-
! sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla-
| n (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi: 
| 16. 8 . 1963] 
j 52. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta-
ı sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze-

ren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

! v 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarıları ve Millî Eğitim ve 

Plân Komisyonları raporları (1/694, 1/766, 1/787) 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanıma ek kanım tasarısı (1/694) 

r. o. 
Başbakanlık 28.. 5 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2263/1863 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitimi Balkantlığınıca) hazırlanan ve Türkiye Büyü/k Millet Meclisinle iarzı Balkanlar Ku
rulunca 21 ., 5 . 119164 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5289 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişikleriyle birlikte ekli olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica edeırim. İsmet İnönü 
(Başbakan 

GEREKÇE 

Yurdumuzda yapıilaeaık olan sağlık 'hamlesi şüpihe yok ki yeter sayıda ve iyi yetişmiş tııb/bi 
ve yardımcı personele dayanır. 

Türkiye'de doktor sayısı 13 bin civarında olup, Ibunların iki bini aşanl miiıktan yaltoancı mıeimle-
ketlerde çalışmaiktadiirlar. Hasta bakımının ve haili sağlığının fcorunımıaısıının iyi ve yolunda 
yürütülmesi ise hekimller dışında kalan sağlık personelinin ve bu anada bilıassa hemşirelerin ge-
rek nitelik ve gerekse sayıca yeterli olmalarına Ibağlııdır. 

Memıleketimıizde ise durum gerçekten çok gayrimüsaittir. Nitekim .hemşirelik yönünden yur
dumuzda durum! fiilen endişıe vericidir. Halen diplomalı hemşİTid sayısı ikühilnden aa olup, bun
ların' önemli bir kusmıı da hizmetten çekilmiş bulunmlafetadırlar. Bnıgıün mievcudolan hemşire «kul
lanımımda Öğretimi kadrosu sayı ve kapasite itibariyle yetersizdir. Vıe lıetmşirelik, kızlarımız için ca-
zip görüllmdjyen biıt meslek halindedir, BatıMa haltltâ Mısır, Irak, İran ve Yunanistan gilbi Orta 
ve Yakın - Doğu memleketlerinde kurulmuş olan yüksek hemşire okulları, yalnız meslek okul
larına öğretmen yetiştirmekle kalmamış, aynı zamıanda hemşirelik meslekinin eazilbesini artırmak
ta da büyük faydası olmuştur, O kadar ki yedi yıldan! beri Iran ve Yunanistan gilbi komşu 
nuemılekelblerde dahi hemşirelik okullarına liseyi (bitirmemiş öğrencileri alınmlamıalktıadır. 

İşte bu iihtaıyacıl duyan Ankara Üniversitesi, 493$ sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
Ankara Üniversitesi Senatosunun 17 . '12 . 19'63 tarihlî 'Oturamundai 'bu 'boşluğu doldurmak ama-
ciyle, Hacettepte Tıp ve Sağlık BiıHnılıeri Flakültesine bağlı olmak üzere, bu yü'ksek okulun 
açılmasına kanar verilmiştir. 

Bahis konusu bu akui ihtiyacı içim gerekli bina inşaattı tamamen ikmal edilmiş olduğundan ye
niden bir yatıranı yapılmıa-sına lüzum yoktur. 

îşte bina yatırımıı yapılmış fakat hizmete girmıesi için kadrolara ihtiyacı olan bu okul için, 
ilişik kanun tasansı ile tesbit edilen kadrolar asgari ihtiyacı karşılıyacak ölçüdedir, Ve bir an 
önce kanunlaşması memleket çapında hayati önem taşunDalktadır, 

832 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
AHIM Eğitim, Komisyonu 

Esas No. 1/694 
Karar No. 30 

8.7. .1964 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza lıavale edilen, «Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkıııJdalki 5239 sayıllı Kanuna efk kanun tasarısı» Hükümet temsilcisinin iştirakiyle incelendi: 

Tasarının gerekçesinde izalı edilen fikirler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tasarı 
ve tasarıya ekli olan cetvellerin aynen kabul edilmesino karar verilmiştir. 

Plân Komisyonuna lıavale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altmsojj 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Ordu 
#. Pehlivanoğlu 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 

Denizli 
R. Şenel a 

Sivas 
A. Altay 

Kâtip 
Sakarya 
V. Vlusoy 

Erzurum 
. Dursunoğkı 

Ankara 
M. K. Erkovan 

İstanbul 
it. T. Burak 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

M. Meclisi S. Sayısı : 832 ) 
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HÜKÜMETÎK TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5289 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Anıkara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan Hemşirelik Yüksek Okuluna 
ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar 5239 sayılı Kanuna eklenmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Hemşi
relik Yüksek Okuluna efe görevle tâyin edilen 
ve hariçte resmî veya özel bir işi bulunmıyan 
üniversite mensubu öğretim üyelerinin almakta 
oldukları üniversite tazminatlarına halel gelmez. 
öğretim yardımcıları bu hükümden faydalana
mazlar. 

GEÇİCİ MADDE — B u kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1964 malî yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye Balkanları yürütür. 

21 . 5 . 1964 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başb. Yardımcısı 
îsmet înönü K. Sahr 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
î. JSancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
t, öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakam 
M. Yüceler 

Ulaştııma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Çumrah 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. E. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakan < 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam 
A. t. Göğüs C. TJzeY 

Köy İşleri Bakanı 
TJ. Yurdoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 832 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu 

D. 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
G 
7 
8 

6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 

Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 

b) öğretim Yardımcıları 

Asistan 
» 
» 

» 
Uzman 

> 

5 
5 

10 
10 
10 
4 
4 

Aylık 
Tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

D. 

5 
6 
6 
7 

4 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü 
Okul Sekreteri 
Yurt Müdürü 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Baş Hemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 

Sayı 

6 
6 
2 
1 

10 
20 
30 
30 
30 
40 

Aylık 
Tutan 

1 100 
950 
950 
800 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Görevin çeşidi 

(2) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu 

Sayı ücret | Görevin çeşidi 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Tıbbi Teknoloji 
Yüksek Okulu Müdürü 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksek Okulu 
Müdürü 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Diyetetkik Yük
sek Okulu Müdürü 

210 

210 

210 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Mezuniyet Sonra
sı Eğitimi Enstitüsü Müdürü 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Hemşirelik Yük
sek Okulu Müdürü 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi Hemşirelik Eğiti
mi Enstitüsü Müdürü 

Sayı Ücret. 

1 210 

1 210 

1 210 

M. Meclim ( S. Sayısı : 832 ) 
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(3) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu 

Aylık 
Görevin çeşidi Sayı tutarı 

Okutman 2 950 
» 1 800 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü 
Okul Sekreteri 
Yurt Müdürü 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 
9 
» 

10 
20 
30 
30 
30 
40 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

M. MeclM ( S. Sayısı : 832 ) 

D. 

1 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 

Görevin çeşidi Sayı 

Profesör 
Doçent 

> 
» 
:» 
> 

h) 
Asistan 

> 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

a) öğretim üyeleri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

öğretim yardxmc%lan 
5 
5 

10 
5 

10 
4 
2 
6 
6 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

D. 

6 
7 

4 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 



T, C. 
Başbakamk 21 , 12 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2293/5267 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 9 . 12 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmacsım rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimizde hekime ve yardımcı tıp personeline duyulan büyük ihtiyacı karşılamak için 
yeni fakülteler ve okullar açılmaktadır ve yenileri de açılacaktır. Ancak, bu öğretim kurumların 
da karşılaşılan başlıca zorluk; temel bilimlerle ilgili kürsülerde derslerin okutulması için lüzum
lu öğretim üye ve yardımcılarının yeter sayıda bulunamamasıdır. Meselâ, tıp fakültelerinde, öğ
retim süresinin yarısında, temel bilimler (biyokji, anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya, biyofi
zik, mikrobiyoloji vs.), yarısında da, klinik bilimler okutulur. Buna karşılık, mevcut tıp fakültele
rimizde öğretim üyeleri ve yardımcılarından, temel bilimlerle ilgili kürsülerde bulunanların^ ora, 
nı, % 15 civarındadır, Bu gerçek, temel bilimlerin tıp fakültelerinde beklenen nitelikte okutul 
madiğini göstermektedir. Yeni açılacak fakülteler için de klinik alanlarda yeter sayıda eleman 
bulunduğu halde, temel bilimlerde yetkili öğretim, üyeleri ve yardımcılarının temininde büyük zor
luklarla karşılacaktır. 

Temel bilimlerde öğretim üyesi darlığının başlıca sebebi, hekimlerin mezun olduktan sonra da
ha ziyade klinik şubeleri tercih etmeleridir. Altı yıllık bir tıp fakültesi öğreniminden sonra asis 
tan adayı, anatomi veya fizyoloji yerine cerrah" veya iç hastalıkları şubelerini daha cazip bul-
maktadır. 

Ankara Üniversitesinde, Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince 20 Mayıs 1964 tari 
hinde kurulmuş, bulunan Temel Bilimler Yüksek Okulunda öğrenciler, ilk dört yıl temel . bilim
lerde yetişecekler ve basan gösterenler, hekim, olmadan, temel tıp bilimlerinde uzmanlık ve 
doktora çalışmalarına başlıyabilecekler ve neticede doçent olabileceklerdir. Nitekim, Batı üniversi
telerinde temel bilimler profesörlerinin önemli bir kısmı tıp doktoru olmayıp, şubelerinde bilim 
doktorası yapmış kimselerdir. Ankara Üniversitesinin 26 Mayıs 1964 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan Doktora Yönetimliğinde de Temel Bilimler Yüksek Okulu mezunlarının hekim olma
dan bilim doktorası yapabilmesi için hükümler vardır. 

Temel Bilimler Yüksek Okuluna, tıp öğrencilerine ilk sömestrede uygulanan tıp Öncesi (FKB) 
bölümü de bağlanmış bulunmaktadır. Bundan b.vşka Tıbbî Teknoloji ve Diyetetik tahsili için de 
öğrenciler, Yüksek Okulun bu bölümlerine devam edecekler ve ilgili alanlarda uzman yetişebilecek
lerdir. 

Yüksek Okul Öğretimi', Hacettepe Sağlık Bilimleri Enstitüleri binalarında uygulanacağından 
bu maksatla şimdilik bir yatırıma ihtiyacolmıyacaktır. 

Yüksek Okulun fiilen hizmete girmesi için, tasarının bit an evvel kanunlaşması gerekmektedir. 

M. MeeM ( S. Sayısı : 832 ) 



Ankara Ünversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasansı (1/766) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 23 . 12 . 1964 
Esas No. : î/768 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik vo 
müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde beyan edilen fikirler Komisyonumuzca da müspet mütalâa edilerek kanun 
tasarısının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altınsoy 
Antalya 

/. At a öv 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 

Çanakkale 
A. N. Akcty 

R. 

V 
Sivas 
Turhan 

Kâtip 
Sakarya 

Y. Ulusoy 
Erzurum 

. T) ur sini o ğ in 

Adana 
H. Aksay 
fstanbul 

R. T. Burah 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
FaküJtesi'nde açılan «Hacettepe Temel Bilim
leri Yüksek Okulu» na ait ilişik (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolar 5239 sayılı Ka
nuna eklenmiştir. 

Geçici madde — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1964 malî yılında kul
lanılamaz. Bu kadrolar 1965 - 1968 yıllarında 
kademeli olarak kullanılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

9 .12 .1964 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başb. Yardımcısı 
İsmet tnönü K. Satır 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
î. S. Omay M. Yolaç 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Balkanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskenâ-er 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma îmar ve îskân 
r Bakanı Bakanı 
" A. î. Göğüs C. üzer 
T * Köy işleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

M. MecM ( S. Sayısı r 832 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Aylık 
Sayı tutarı 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 

1 
6 
8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşeri, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 
Profesör » » » > » » 

Doçen » » » » » » 
» » » » » » » 
» » » » » » » 

&̂  öğretim yardımcıları 

Asistan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunlan, beşeri, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun oiıiiak) 

» 

Uzman 

Okutman 

c) Memurlar 

Yüksek Okul Sekreteni (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
(Kitaplık Müdürü » » » 
Kütüphaneci > * » 
Ayniyat ve Levazım Memuru (Lime veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu) 
Memur » * > > » » 
Ambar Memuru » » » » » » 
Tıbbi Teknolog (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 

» > » > > 

» > »: * K 

2 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

1 

9 
18 
18 
25 
18 
10 
11 
11 
2 
4 

1 
1 
4 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
7 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 

M. MecM (S. Sayısı : 832 ) 
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HiMtttpı TMMI Btttakr Yttkuk Okılm 

•Görevin çeşidi 
ı ı ı ı ı » » — — « « » « • — — < 

Hacettepe Ttmçl Bilimler Yütoek Okıail'a Müdürü 
Temel Bilimler Enstitüsü Müdtörfl 
Tıbbi Teknoloji * > 
Diyetetüb » > 
Beşıerî Bilimler » * 
Fen BfiMmleri » t> 
Tübbi Psikoloji > > 
Sosyal Hizmetler » af 
KütüpauecHik (Iüsans aonmn) EnctHûriL Müdürü 
Dokümantasyon » * » n 
Hastane idaresi » * » » 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi > » 

M. MecM (S. Sayı*: W2) 
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(*') »AYILI CETVEL 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullıaır nıezmınljan, beşerî, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nulan ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 
Profesör » » » » » » 

» 
Doçent 

h) Öğretim yardımcılar t 

ti Asistan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezuıulıari!, beşerî sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

7 
S 
f) 
0 
4 
5 
6 
6 
7 

Asüsttıatn, 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Memurlar 

1 Yüksek Okul Sekreteri (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
6 Kiltaplılk Müdürü » » » 
8 Kütüphaneci » » » 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru (Lise veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu 

1.0 (Memur » » » » » » 
11 (Ambar Memuru » » » » » » 
8 Tıbbi TeJknolog (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
9 » » » > » 

1 0 » y> » » » 
1 1 » » » •» » 

2 
4 
4 
5 
5 
0 
6 
fi 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı 

0 
18 
18 
15 
18 
10 
11 
G 
2 
•) 

1 
1 
4 
o 
o 
>) 
7 
7 
7 
7 

»50 
800 
700 
(S00 
500 

.1 250 
1. 100 

1)50 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
-150 
700 
600 
500 
450 

M. »ellisi.- - - •' ( S. Sayısı -: 832 )• 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/787) 

T. C. 
Ba§bakanlık 18 . 1 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2/279 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 1 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna -ek kanun tasarısı», gerekçesi ve ekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
hmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

23 Mayıs 1964 tarihinde Ankara Üniversitesinde açılmış bulunan Fizyoterapi ve -Rehabilitasyon 
Yüksek Okulu Türkiye'de bu alanda ilk defa kurulmuş bir öğretim kurumudur. Halbuki gelişmiş 
Batı ülkeler şöyle dursun, komşu ve diğer Orta - Doğu memleketlerinde bile Fizyoterapi ve Rehabilitas
yon okulları bulunmaktadır. 

Memleketimizde bugüne kadar bu hizmetler ya hiç yapılmamakta, ya da fizik tedavisinde, mütahas-
sıs doktorların gözetiminde, ilgili alanlarda öğrenim görmemiş yetersiz elemanlar tarafından yapılmak
ladır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenimine, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Ankara Üniversite
sinde, bu yıl yeniden açılan Yüksek Okula lise mezunları alınmak ve 4 yıllık bir öğretim yapılmak 
suretiyle başlanacaktır. 

Bu öğrenciler aynı zamanda meslekî tedavi, meşguliyet tedavisi, konuşma kusuru tedavisi ve Protez 
enstitülerinde de ihtisas yapabileceklerdir. 

Bu suretle yurdumuzda yukarda belirtilen alanlarda çok ihtiyaç duyulan personelin yetişmesi de 
sağlanmış olacaktır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu öğrenimi sağlık bilimleri tesislerinde yürütüleceğin
den, bu okulun bina ihtiyacını karşılamak için yeni bir inşaat yatırımına lüzum olmıyacaktır. 

Bu suretle, şimdiye kadar boş kalmış olan bu alanlarda insan gücü ihtiyacını karşılamak husu
sunda, bu okul büyük hizmetler görecek ve ileride yurdun diğer bölgelerinde açılacak okullar için 
do öğretim elemanı yetiştirecektir. 

Yukarıda açıklanan sebepler dolayısiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

M. Meclîsi (S. Sayısı: 832) 
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Millî Eğitim Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No.: 1/787 
Karar No.: 19 

27 . 1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolan 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlaı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilip yalnız, 
tasarının metninde geçici maddeye numara verilmediği görülmüş ve « Geçici madde 1. — » olarak 
tashih edilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığınıza sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Alhnsoy 

Antalya 
t. Ataöv 

Muğla 
H. Baydur 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Kâtip 
Sakarya 
Y. Ulusoy 

İmzada bulunamadı. 

Çankırı 
K. Arar 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

Adana 
H. Aksay 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Tunceli 
V. Kısoğlu 

M. MeeM (S. Sayısı : 832 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ıtasansı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan «Hacettepe Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Yüksek Okulu» kuruluş. kadro
ları bağlı (1) sayılı cetvelde ve dk görev taz
minatı kadroları bağlı (2) sayılı cetvelde gös
terilmiş ve tou cetveller 5239 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla alman kad
rolardan 1966 malî yılı başına kadar fkullanıl-
mıyaoak olanlar ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

12 . 1 . 1965 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

S. Atalay 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Balkanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sa. ve So. Yar. Balkanı 

K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs S. Kutlay 

Köy İşleri Bakam 
L. Turdoğlu 

Başbakan 
tsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
l.S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Mülî Savunma Bakanı 
1. Sanc-ar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan «Hacettepe Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Yüksek Okulu» kuruluş kadro
ları bağlı (1) sayılı cetvelde ve ek görev t az-
minatı kadrolan bağlı (2) sayılı cetvelde gös
terilmiş ve bu cetveller 5239 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla alınan 
kadrolardan 1966 malî yılı başına kadar kulla-
nılmıyacak olanlar ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 832 ) 
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Hükümetin deği§tiri§ine bağh cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 
veya Y. okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Yük. okul me
zunu) 

2 » » » » » » » » 
3 » » » » » » » » 
5 Doçent (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 

veya Y. okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Yük. okul me
zunu) 

6 » » » » » » » » 
7 » » » » » » » » 

b) öğretim yardımctUm 

6 Asistan (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 
veya Y. okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Yük. okul me
zunu) 

7 » » » » » » » » 
8 » » » » » » » » 
9 » » » » » » » » 
4 Uzman (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 

veya Y. okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Yük. okul me
zunu) 

5 » » » » » » » » 
6 okutman (Filoloji Faikült. veya Y. Okulu mezunu) 
7 » » » » » » 

c) Memurlar • 

7 Yüksek Okul Sekreteri (Mesleki ile ilgili Y. öğrenim Kurm. mezunu) 
8 Kütüphaneci (Mesleki ile ilgili Y. öğrenim Kurm. mezunu) 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru (Lise mezunu) 

10 Memur (Lise mezunu) 
11 Ambar Memuru (Lise mezunu) 

7 Başhemşire (Hemşirelik Y. okulu veya hemşirelik koleji veya hemşire okulu me
zunu) 

8 Hemşire (Hemşirelik Y. okulu veya hemşirelik koleji veya hemşire okulu mezunu) 
9 » » » » » » » » » 

10 » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » 

832) 

1 
1 
1 

3 

1. 

2 000 
1 750 
.1 500 

1 100 
950 
800 

» 
» 

» 
» 

"Al, Meclisi 

» 
» 

» 
» 

( S. Sayısı 

5 
5 
5 
5 

4 
4 
2 
o 

1 
1 
1 
1 
1 

-J 

2 
4 
4 
4 
4 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
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D. 

9 
10 
11 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

8 Pifcytfterapist (Görevle ilgili Y. öğrenim kunımu mezunu) 

» 
Protez Uzmanı (Görevle ilgili Y. öğrenim kurumu mezunu) 

» » » » ' . . - . . . • » . » • . » 

» » » » » » » 
7 Rehabilitasyon Uzmanı (Görevle ilıafili Y. öğrenim kurumu mezunu) 
8 » » » » » » » 
9 » » » » » » » 

10 » » » » » » » 

Sayı 

2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

85 

(2) SAYILI ÖETVEL 

Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 

Yüksek Okul Müdürü 
Meslekî Tedavi Enstitüsü Müdürü 
Meşguliyet Tedavisi Enstitüsü Müdürü 
Konuşma Kusuru Tedavisi Enstitüsü Müdürü 
Protez ve Suni Uzuvlar Enstitüsü Müdürü 
Rehaibilitoasyon Enstitüsü Müdürü 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

210 
210 
210 
210 
210 
210 

M. MecM ' (S. Sayısı: 832Î) 
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(3) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Fizyoterapi rt Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

D. Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 Doçent 

&> öğreiim yardtmcüan 

6 Asistan 
7 » 
8 » 
4 Uzman 
5 » 
6 Okutman 

....... 

7 Yüksek Okul Sekreteri 
8 Kütüphaneci 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru 

10 Memur 
11 Ambar Memuru 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 
9 > 

10 » 
11 > 
8 FkyoterapSst 
9 > 

10 » 
11 » 
7 Protez Uzmanı 
8 > » 
9 » > 
7 Rehabilitasyon Uzmanı 
8 » » 
9 » » 

10 * » 

<*J Afotmtrfar 

Öayı 

1 
1 
1 
1 
2 

5 
5 
4 
4 
1 
2 

2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 

800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

K U d e l d (S. Sayısı: 832) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 8.1.1965 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/694,1/766,1/787 

Karar No. : 20 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 1/766, 1/787 ve 1/694 sayılı «Ankara Üniversitesi 
kumlusu hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarıları» Üniversite rektörü ve Maliye Ba
kanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Taşanların üçü de aynı kanuna ek kanun olduğu için birleştirilmesi uygun görülmüştür. 
Sağlık hizmetleri için kalkınma plânında tesbit edilen hedeflerin tahakkuku yönünden tasa

rıların konularını teşkil eden Hemşirelik, Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Eehabilitasyon yüksek okulla
rının önemi gerçektir. Halen Türkiye'de okul mezunu hemşire sayısı ikibini geçmemekte olup, 
bunun ancak sekizyüzü Sağlık Bakanlığı müesseselerinde hizmet görmektedir. Dünyanın hemen 
her yerinde bir hekime beş hemşire düştüğü halde, memleketimizde beş hekime bir hemşirenin 
isabet etmesi keyfiyeti sağlık hizmetlrinin gereği gibi yürütülmesini güç bir hale sokmaktadır. 
Yapılan tahminlere göre memleketimizde en az 30 000 hemşireye ihtiyaç vardır. Mevcut hemşire
lik okulları ile sağlık kolejlerimizin yeterli öğretim kadrosu bulunmadığından, bu eğitim kurum
larımızda randıman düşük olmaktadır. Ankara Üniversitesinde açılmış olan, fakat şimdiye kadar 
kadro kanunu çıkmamış bulunan Hemşirelik Yüksek Okulu ve kolejine bu yıl 185 öğrenci kay
dolmuştur. Dört yıllık öğrenim süresi olan bu Hemşirelik okulları diğer hemşire okullarına öğ
retim kadrosu hazırlıyacağından, özel bir önem taşımaktadır. 

Temel Bilimler Yüksek okullarının ana hedefi; memleketimizde yeni açılacak tıp fakültelerine 
özellikle Anatomi ve Fizyoloji gibi alanlarda öğretim üyeleri yetiştirmek ve halen memlekette eği
tim müessesesi bulunmıyan tıbbî teknoloji ve diyet gibi sahalarda teknik elemanların yetişmesine 
imkân sağlamaktır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu da, memleketimizde kurulmuş bulunan ilköğretim 
kurumudur. Halbuki gelişmiş Batı ülkeler şöyle dursun, komşu ve diğer Orta - Doğu memleket
lerinde bile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okulları bulunmıyan yoktur. Memleketimizde bugüne 
kadar bu hizmetler ya hiç görülmez, ya da mütahassıs doktorların nezaretinde ilgili sahalarda öğ
renim görmemiş yetersiz elemanlar tarafından görülmektedir. 

Bu ders yılı Ankara Üniversitesinde yeni kurulan Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Yüksek okullarına üniversite giriş sınavını kazanmış bulunan 115 öğrenci alınmıştır. 

Halen bu yüksek okullarda geçici öğretim üyeleri tedrisat yapmaktadır. Ancak önümüzdeki sö-
mestrede ve yıllarda öğrenime devam edilebilmesi için, kadro kanununun bir an önce çıkması zarım 
görülmektedir. 

Bu sebeple tasanlar Komisyonumuzca da yerinde görülerek ilişik kanun metni ve cetveller yeniden 
tanzim edilmiştir, 

M. MecM ( S. Sayısı : 832 ) 
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Hükümet tasarısından değişik olarak (2) sayılı cetvellerdeki ek görev tazminatı kadrolarında de

ğişiklik yapılmış ve (7) kadro çıkarılarak yılda 15 360 lira tasarruf sağlanmıştır. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan V. 
Sakarya 
H. Akdağ 

Aydın 
/. Sezgin 

Erzurum 
N. Diler 

Konya 
li. özal 

Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın 

0. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Binay 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
F. özfakih 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

.1. Şener 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

Burdur 
N. YaVuzhan 

istanbul 
M. Güven 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

-Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
E. Güldoğan 

izmir 
N. Kür§ad 

Sakarya 
M, Gürer 

BÜTÇK VE PLÂN KOMİSYONUNU v 
DEĞIŞTlRlŞİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1, — 4936 sayılı Üniversiteler Ka-s 
nuııunun 2 nci maddesi gereğince «Ankara üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinde açılan» Hemşirelik, Temel Bilimleri 
ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okul
ları kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde 
ve ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiş ve bu cetveller 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu yüksek okullara ek gö
revle tâyin edilen ve hariçte resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan üniversite mensubu öğretim üye
lerinin almakta oldukları üniversite tazminat
larına halel gelmez. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu kanuna alınan kad
rolardan , 1965 malî yılında kullanılmayacak 
olanlar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 832 ) 
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Plân Komisyonunun değiştiricine bağh cetvelle» 

(1) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

D. Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
4 Doçent 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
3 Uzman 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Okutman 
7 » 

c; #ewıwrZar 

4 Hastane Müdürü (Çocuk Hastanesi Müdürü) 
7 Yüksek Okul Sekreteri 
7 Yurt Müdürü 
8 Büro Şefi 
8 KüJtüpaneci 
8 Eczacı 
9 Ayniyat ve Lv. Memuru 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 832 ) 
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Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutan 

d) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşeri, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

» 
» 
1» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim 
leri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşeri, sosyal 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko 
nulan ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

9 » 
10 » 
4 Uzman 
5 » 
6 » 
6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri* (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
6 'Kitaplık Müdürü » > > 
8 Kütüphaneci » > » 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru (Lise veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu) 
9 Memur » » » » » 

10 Ambar Memuru » » » » » 
8 Tıbbi Teknolog (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
9 » 

10 » 
11 » 

» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
> 

) 

9 
18 
18 
25 
18 
10 
11 
11 
2 
4 

l 
1 
4 
2 
2 
2 
7 
7 
1 
7 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 832 ) 
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Haoettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak, 
veya Y. Okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Y. Okul me
zunu) 
Profesör » » 

» » » 
Doçent 

» 
v> 
» 
<.< 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
v> 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
3 
2 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 
veya Y. Okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Y. Okul me
zunu) 

» » » > » » » 
» >, » :» » » » 
» :•> » » » » » 

Uzman » » » » » » 
» » » » » » » 

6 Okutman (Filoloji Fak veya Y. Okulu mezunu) 
7 » » » » 

cj Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri (Müsleki ile ilgili Yüksek öğrenim Kurumu mez.) 
8 Kütüphaneci (Mesleki ile ilgili Yüksek öğrenim Kurumu mez.) 
9 Ayniyat ve Lv. Memuru (Lise mezunu) 

10 Memur (Lise mezunu) 
11 Ambar Memuru (Lise mezunu) 
7 Başhemşire (Hemşirelik Y. Okulu veya Hemşirelik Koleji veya Hemşire Okulu 

mezunu) 
Hemşire (Hemşire Okulu mezunu) 8 

9 
10 
11 
12 
8 
9 

10 
11 

» 
» 

y> 

» » 
» » •» » 

Fizyoterapist (Görevle ilgili Y. öğrenim Kurum mezunu) 
» » » » » 
» » » » » 
» * » » > 

5 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
400 

M. Mecli» ( S. Sayısı : 832 ) 
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D; Görevin çeşidi Sayı 

7 Protez Uzmanı (Görevle ilgili Y. öğrenim Kurum mezunu) 1 
8 » » » » » » 1 
9 » » » » » » l 
7 Rehabilitasyon Uzmanı (Görevle ilgili Y. öğrenim kuruımaı m&x\mw) 1 
H » > » » s( » 1 
9 » » » » » » 1 

10 » » » » » » 1 

C V -t. - "• T * (2) »AYILI OETVEL 

Görevin ç>eışidi Sayı 

Bajceıtfcepe Teimıel Bilimıler Yüksek Okulu Müdürü 
Haıeeıttepe He<m$ireliık Yüksek Okudu; Müdürü 
HleimşâreliJk Koleji Müdürü 
Fj&ŷ tierıaıpii ve RıeMaibilitıasyon Yüköeik Okulu Müdürü 
M ẑfinnajyet Sonrası Eğiıtimi Yüksele Okulu Müdürü 
GrilâJmı ıMiörikeızâi BtaışkaaM 
Tıibfoıı Teknoloji 
I%ieltıetik 
tBeşed BüLimler 
Feaı BilimKeri 
TılblbS Pisifcolıoji 
Sosyal Hiızımıetler 
Küıtüıpaneciliik 
Dokümantasyon 
Haötonıe tdarea 
Protez ve Suni Uanifvlıaır 
BefoaJbMitasyon 

Enertâftüsü Müdürü 

D. 

(3) «AYILI OETVEL 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi Sayı 

1 Profesör 
4 Doçent 
5 » 
6 » 
7 » 
a » 

a) öğretim Üyeleri 

M. Meclfad (S. Sayısı : 832 ) 
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Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutan 

b) Öğretim Yardımcıları 

6 Asistanı 
7 » 
« » 
9 » 

10 » 
3 Uzman 
4 » 
5 » 
•6 » 

6 
7 

4. 
7 
7 
8 
« 
8 
9 
7 
8 
9 

10 

Okutman 

Hastane Müdürü (Hacettepe Çotuık Hastanesi Müdürü) 
Yoikseto Okul Sekreteri 
Ytııı-H Müdürü 
Büro Sofi 
Kütüpanecİ! 
Eczatu 
Ayniyat ve Levazım Mamuru 
Başhemşire 
Hemşire1 

» 
» 
» 

, 1 

5 
10 
'5 
10 
4 
2 
6 
6 
2 
1 

1 
1. 
1. 
1 
1. 
1 
1 
10 
20 
30 
30 
30 
40 

930 
800 
700 
600 
500 

11500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

a.) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşeri, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

2 •> <> 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M. Meclisi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

*) 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

( S. Sayısı : 832 ) 
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D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutan 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşeri, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

7 
8 
9 
10 
4 
5 
6 
6 
7 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
•» 

• » 

Okutman 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

o) Memurlar 

1 Yüksek Okul Sekreteri (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
6 » a p l i k Müdürü » » » 
8 Kütüphaneci » » » 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru (Liıse veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu) 

10 Memur » » » » » 
11 Amba/r M e m u r u > » » » » 

8 Tıbibi Tekno log (Y. ö ğ r e n i m Kuruımu Mezunu) 
9 » » » » » 

10 » » » » » 
11 » » » » » 

» 
» 
» 
» 
• » 

> 
» 
> 
» 

) 

9 
18 
18 
15 
18 
10 
11 
6 
2 
2 

1 
1 
4 
2 
2 
2-
7 
7 
7 
7 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
-150 
700 
600 
500 
450 

1 
2 
3 
5 

6 
7 
8 
4 
5 
6 

Profesör 
» 
» 

Doçent 

Asistan 
* 
» 

Uzman 
»: 

Okutman 

Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabi l i tasyon Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

b) Öğretim yardımcıları 

1 
l 
1 
3 

5 
5 
4 
4 
1 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

9|6 
800 
700 

1 350 
1 100 
950 

M. MeclM ( S. Sayısı : 832 ) 



— 2ö — 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Sayı tutarı 

c) Memurlar 

7 Yiükaök Okuül Sekreteri 
6 Küttüıpajnıecfi! 
9 Ayniyat ve Lavaşımı Mem<uırqı 

10 MJamflir 
11 Amlbart Mjemıuiruı 
7 Başhenaışıipe 
8 HJamşiine 
9 » 

10 » 
11 > 
8 Ê Byofcer'atpâlflit 
9 » 

10 » 
11 » 
7 Pnorttea Ummana 
8 > > 
0 » » 
7 R&haibÜitasyon Uiamıaııı 
8 » » 
9 » » 

10 » » 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
a 
4 
4 

800 
700 
eoo 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

M. MeeM (S. Sayısı : 832 ) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak verilen 
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi mu
afiyeti hakkında kanun tasarısı ile Ticaret ve Ulaştırma komisyon
ları raporları ve Ticaret, Ulaştırma, içişleri, Tarım, Dışişleri ve Plân 
komisyonlarından ikişer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 

raporu (1 /472) 

T. C. 
Başbakanlık 7.6. 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71-2023/2008 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti Arasında Yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları gereğince ithal olunacak 
zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat re 
Vasıtaların Vergi Muafiyeti hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını' rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hububat, likit nebati yağ ve sabunluk donyağı istihsalimizin memleket ihtiyacına cevap vere
cek seviyeye ulaşmaması sebebiyle ihtiyacımızın önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletlerinden 
yapılmakta olan ithalâtla karşılanmaktadır. 

Bu emteanm ithali esnasında muhtelif idareler tarafından alınan resim, hare, vergi ve ücret
ler sesebiyle fiyatların artmasını önlemek ve müstehliki himaye maksadiyle 6969 sayılı Kanun ya
yınlanmıştı. 

6969 sayılı Kanunla 5436 sayılı Kanuna müsteniden yapılan ithalâta muafiyet sağlanmakta ve 
5436 sayılı Kanun ise 7280 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar 7280 sayılı Kanunda 6969 sayılı Kanununun meriyetten kaldırıldığına dair açık 
bir hüküm mevcut değil ise de; bu kanun 5436 sayılı Kanuna müsteniden yapılacak ithalâta ait mua
fiyet esaslarını vaz'etmiş bulunduğundan, 6969 sayılı Kanunun uygulanması mümkün olamamak
tadır. 

Bilindiği üzere, yapılmakta olan hububat ithalâtı ile likit pamuk ve soya fasulyesi yağları-ve, 
sabunluk donyağı ithalâtı, PL. 480 sayılı Amerikan Kanununa göre şürplus maddeleri meyanın-
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da bulunmakta, bu emteanın memleketimize girişlerinde maliyetlerini artırıcı her hangi bir tesire 
mâruz kalmıyarak en ucuz şekilde ihtiyaç sahiplerinin istifadesine arzı zaruri bulunmaktadır. 

Ayrıca, Amerikan ihtiyaç fazlası olarak tahassul eden zirai ve gıdai maddeler haricindeki bir 
kısım malzeme, teçhizat ve vasıtalar da bedelsiz olarak memleketimize verilmekte ve bunlar resmî 
sektör ihtiyaçlarına tahsis edilmekte olduğundan, Ibu kabîl malzeme, teçhizat ve vasıtaların da Güm
rük vergi ve resimleri ile 185 sayılı Kanun gereğince alınmakta olan fo 5 damga resminden muaf en 
ithal edilmesi gerekmektedir. 

Bu maksadı teminen ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ticaret Komisyonu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : i/472 İl . 3 . 1964 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

«fTÜTikîiye Cumhuriyeti Hükümeti ıMe Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ya
pıdan zirai ih'tihsal fazlası 'anıdlasmalan gereğıinee iıthal olunacak zirai ve gıdai maddeler 
ile bedelsiz olarak verilen Amerikan \ ihtiyaç fazlası malzeme, teçhiizat ve vasııtalann vergi 
muafiyeti 'halakında kanun ta:amı» Mgilıi Hükümet ıtemsileitlerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda 
incelendi: 

Tasarının 1 ncd maddesi aynen, 2 nci (Maddesine tarafından ıkeL'mes'inıdıen sonra «hazineye» 
kelimesi ilâvesi uygun ıgörü'lerek tasan bu halliyle kaıbul edildi, {reçioi madde ile 3 ve 4 ncü 
mıaddeleri ıkeza uygun gönülereik »aynen kafbml edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Ordu 
İstanbul Siirt Bursa İzzettin Ağaoğlu 

Vahyi özarar Hayrettin özgen Ziya Uğur 
Ordu Urfa 

Ata Topaloğlu Osman Ağan 
İmzada bulunamadı 

TlCAHEiT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan zirai 
istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarım 

MADDE 1. — Hükümet tasarısnın birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hazineye bedelsiz olarak verilen Ameri
kan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da birinci maddedeki muafiyetten istifade eder. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümet tasarısnın geçici maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADD1Ş <Ş. — Hükümet jtaşansının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDB 4. — Hükümet tasansının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

M. Meelfei ( Ş. Sayısı ; 803 ) 



— 3 — 
Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 15 . 5 . 1964 

Esas No. : 1/472 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca 11 . 3 . 1964 tarihinde Ticaret Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza 
. havale buyrulan «Türkiye Cumhuriyeti Hülümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gereğince ithâl olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcileri de hazır olduğu halde muhtelif birleşimlerde 
görüşülerek Su Komisyonuna havale edilmiş ve 13 . 5 . 1964 tarihinde Komisyonumuzca tümü 
üzerinde ve gerekse Hükümet temsilcilerinin vermiş olduğu mütemmim malûmat yeterli görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci ve geçici maddeler usul ve hukuka aykırı görüldüğünden değişik olarak, diğer mad
delerde Hükümet teklifinde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı ve bu raporda 

Sözcü Kâtip 
Erzincan Bitlis Antalya Kars 

Z. Gündoğdu M. Okumuş Geçici maddeye muhalifim R. Yalçın 
N. Kerimoğlu 

Kütahya Tekirdağ 
M. Kesen F. Mahramlı 

imzada bulunamadı 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞT İRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai 
istihsal fazlası Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun 

tasarm 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın

da yapılan Andlaşmalar gereğince ithâl edilecek olan Zirai ve gıdai maddeler ve bunların ambalaj 
maddeleri ile nakil sırasında kullanılan daneç tahtaları giriş Gümrük Vergisinden, Rıhtım Resmin
den özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlanndan tahsil ve 
28 . 2 . 1963 tarihli ve 185 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce ithâl olunan Damga Resmi ile ithâl 
sırasında alınan sair bilûmum vergi, resim ve harçlarından muaftır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci maddesiyle sağlanan muafiyetler 26 . 5 .1959 gününden 
sonra yurda getirilen zirai ve gıdai maddelerle bunların ambalajlarına ve ikinci maddede sayı
lan malzeme, teçhizat ve vasıtalara; kanunun neşri tarihine kadar ilgili daire ve teşekküller tara
fından tahsil edilmiş olan vergi, resim, hare *ve ücretler hariç bırakılmak kaydiyle, şâmildir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı ; 803 ) 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 15 . i . 1965 
Esas No : 1/472 

Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai 
istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak ve
rilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, ilgili Bakanlık temisilcilerinm iştirakiyle. Genel Kurulun 
24 . 11 . 1964 tarihli 12 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda görü
şüldü : 

Gerekçede do sarahaten belirtildiği veçhile, hububat, nebati yağ ve sabunluk don yağı istihsalimi
zin kifayetsizliği münasebetiyle ithal edilen mezkûr emjtianm, müstehlike, gayeye uygun ucuz fiyatla 
intikalini temin için, ithalât esnasında muhite!if idarelerce alınmakta olan resim, hare ve vergi üc
retleri ile bedelsiz olarak memleketimize verilen zirai ve gıdai maddeler ve malzeme, teçhizat ve 
vasıtalardan da Gümrük Vergisi ve Damga Resmi alınmamasını temin maksadiyle hazırlanmış olan 
tadarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Birinci maddedeki (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünce) tâbiri ye
rine 22 . 7 . 1953 tarih ve 6186 sayılı Kanunun birinci maddesiyle kabul edilen (TCDD îşlet-
mesinee) rumuzu konulmak suretiyle madde redaksiyona tabi tutulmuş, 2, 3 ve 4 ncü maddeler ile 
geçici madde metinde olduğu gibi bıraıkılmış ve yapılan bu değişiklikle tasan kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Eskişehir İstanbul 

F. K. Gökay E. G. Sakarya N. öktem 

Amasya Kars 
R. Arpacıoğlu R. Yalçın 

tmzada ıbulunmadı 

Ordu Trabzon 
/. Ağaoğlu A. Şener 

Maraş 
A. FFiidaioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı: 803) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Bir
leşik Devletleri arasında yapılan zirai istihsal faz
lası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Ame
rikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıta
ların vergi muafiyeti hakkında kanun tasarısı, 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan andlaşmalar gereğince ithal 
edilecek olan zirai ve gıdai maddeler ve bunla
rın ambalaj maddeleri ile nakil sırasında kul
lanılan daneç tahtaları, giriş gümrük vergisin
den, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlarından, sundurma ve an
trepo ücretleriyle ııhtım resminden ve Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme ve Genel Mü
dürlüğünce alınan rıhtım ücretlerinden ve 
28 . 2 .1963 tarihli ve 185 sayılı Kanun gereğin
ce Gümrüklerce tahsil olunan damga resmiyle 
ithal sırasında alınan sair bilûmum vergi, resim, 
hare ve ücretlerden muaftır. 

MADDE 2. — Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından bedelsiz olarak verilen Amerikan ih
tiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 
1 nci maddedeki muafiyetten istifade eder. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desiyle sağlanan muafiyetler 26.5.1959 günün
den sonra yurda getirilen zirai ve gıdai maddeler
le bunların ambalajlarına ve 2 nci maddede sa
yılan maddelere de şâmildir. 

MADDE S. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N, ökten 

Devlet Balkanı ve 
Ba§b. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Ba$b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

GEÇÎCÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler üe bedel
siz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası mal
zeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ya
pılan andlaşmalar gereğince ithal edilecek olan 
Zirai ve Gıdai maddeler ve bunların ambalaj 
maddeleri ile nakil sırasında kullanılan deneç 
tahtaları, Giriş Gümrük Vergisinden, özel ida
re ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve zamlarından, sundurma ve antrepo üc
retleriyle Rıhtım Resminden ve TCDD İşletme-
since alınan rıhtım ücretlerinden ve 28.2.1963 
tarihli ve 185 sayılı Kanun gereğince gümrük
lerce tahsil olunan Damga Resmiyle ithal sıra
sında alınan sair bilûmum vergi, resim, hare ve 
ücretlerden muaftır. 

MADDE 2. —Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nan kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nan kabul edilmiştir. 

ü MecM (S. Sayısı:.803) 
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Millî Savunma Bakanı V. 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı V. 
II. Dinçer 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

Sanayi Bakam Ba. • 
F. Çelikbaş 

imar ve iskân Bakanı 
F.K.Gökay 

içişleri Bakanı 
//. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 

N. Ardıçoğlu 

•**!•> 

M. Meclisi (S. Sayısu : 803 ) 




