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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ticaret Komisyonu Başkanı Vahyi özarar'-
m, Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu'nun, 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun 
5 nci bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 3 er üyeden kurulu bir geçidi komis

yonda görüşülmesine dair önergesi okunarak ka
bul olundu. 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1962, 
İstanbul Teknik Üniversitesinin 1960, 1961 

ve 1962 bütçe yılları Kesinhesap kanunu tasa
rılarının yeniden yapılan açık oylamaları so
nunda kabul olundukları anlaşıldı. 

1964 yılı Bütçe Kanuna bağlı cetvellerde, 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde ve * 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe komisyonları başkanlıkları tezkereleri oku
narak tasarıların maddeleri kabul ve tümleri 
açık oya sunulduysa da ayrımlar sonunda yeter 
çoğunluk sağlanamadığı görüldüğünden oyla
maların tekrarlanacağı bildirildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1960, 1961 ve 1962 Ibütçe yılları kesinhesapları 
kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek 
tümleri açık oya sunuldu, ancak ayrımlar so

nunda yeter sayı bulunmadığı görüldüğünden 
oylamaların yeniden yapılacağı bildirildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile bir geçici 
madde ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine 
veya fıkra değiştirilmesine dair kanun teklif
leri, ilgili Plân Komisyonu birleşimde hazır 
bulunmadığından görüşülemedi. 

Kat mülkiyeti kanun tasarısı ve tekliflerinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

26 Şubat 1965 Cuma günü saat 15,00 de top
lanılmak üzere (saat 18,45 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferfuh BozbeyU 
Kâtip 

Yozgat 
Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sdbri Keskin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Gümüşaııe Milletvekili Nureddin özde-

mir ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak'ın, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın 
daki 2887 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
58 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/813) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Mardin Milletvekili Şevki Aysan'ın, 
Hasan irfan Hivel'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlammasuna dair kanun teklifi (2/814) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — istanbul Milletvekili Naci öktem ve ; 

8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti : 
Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile ! 
Manisa Milletvekili Muammer Erten'in Mar
kalar ve menşe işaretleri hakkında kanun tek
lifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/160, 2/297, 

Cumhuriyet Senatosu 2/140) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 526 ya 1 nci ek) 

4. — Ege Üniversitesinin 1961 bütçe yılı 
kesinhesabina ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere-i ile 
Ege Üniversitesinin 1961 bütçe yılı kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru 3/802, 1/454) (Gündeme) (S. Sayısı : 876) 

5. — Ege Üniversitesinin 1962 bütçe yılı ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ege Üniversitesi 1962 bütçe yılı kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/907, 1/688) (Gündeme) (S. Sayısı : 877) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep karma 
Komisyon raporu (3/999) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 887 ) 

7. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1008) (Gündeme) (S. Sayısı : 891) 
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M. Meclisi B : 65 
8. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-

oğlu'mun yasama dokunulmazlığımın kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/1029) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 893) 

9. — Giresun Milletvekili Ali Köymen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1032) (Gündeme) (S. Sayısı : 895) 

10. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elektrik
ler yandığı zaman anahtarı çevirip beyaz düğ
meye lütfen (basınız. 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Er
zurum'un Tekmem ilçesindeki Kızamık salgı
nına karşı askerî birliklerce gösterilen yardımım, 
Gülhane hastanesinden ayrılacak bir ekiple de 
desteklenmesi dileğini içine alan konuşması, 

BAŞKAN — Sayın Eren, gündem dışı söz 
istemiştiniz, gayet kısa olmak üzere, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Erzurum bölgesinde yaygın şe
kilde Tekman çevresinde beliren Kızamık has-
alığına oradaki ordu birlikleri de ellerinden 
gelen yardımları yapmışlardır. Ancak gelen 
haberler salgının maalesef durdurulamadığını 
ye etrafa doğru yaygın bir hale istidat aldığını 

26 . 2 .1965 O : 1 
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/1033) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 896) 

.11. — İsparta Milletvekili Sadettin Bügiç'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/1034) (Gündeme) (S. Sayısı : 
897) 

(Yoklama yapıldı) 
Sayın arkadaşlar, çoğunluğumuz var, müzake

relere başlıyoruz. 

göstermektedir. Bu itibarla bendeniz Sayın 
Millî Savunma Bakanından ve Sayın Başbakan
dan rica edeceğim; buraya aynı zamanda kendi 
bünyesinde bugün nazari ve tatbikî tedrisat 
yapmakta olan bir akademi mahiyetindeki Gül-
hane Askerî Tıp Akademisinden ve hastahanesin-
den, tercihan erkek personelden, yeteri sayıda 
doktor, asistan, yardımcı uzmanlar ve personel
le birlikte kâfi teçhizat ve bilhassa bunların da 
kış teçhizatı ile donanması şartiyle, buraya gön
derilmek üzere acele bir ekip teşkil edilsin. Güt-
hane, hem kendi nazari tatbikatını takviye ede
cek iyi bir tatbikat sahası bulmak, hem de orada 
yeterli olmıyan mahallî personel ve vasıtaları 
takviye etmiş olarak bu yaygın hastalığın Tür-. 

» » • « 

BIRÎNCI OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1965 O : 1 
kiye çapında yaygın bir hal almasını önliyecek 
şekilde çalışmak üzere bu ekip oraya acilen gön-

derilsin. Bunu Sayın Hükümetten istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe, Kanununa bağlı cet-
cellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (Millet Medisi 1/781, Cumhuriyet Se
natosu 1/466) (S. Sayısı : 879) 

2. — İsiaribul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (Millet 
Meclisi 1/776, Cumhuriyet Senatosu 1/464) (S. 
Sayısı : 880) 

5, — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısı (Millet Meclisi 1/772, Cumhuri
yet Senatosu 1/463) (S. Sayısı : 881) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (Millet Meclisi 1/780, Cumhuriyet 
Senatosu 1/465) (S. Sayısı : 882) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1960. bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/515, 1/115) (S. Sayısı : 861) 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçeydi Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/747, 1/415) (S. Sayısı : 862) 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/872, 1/711) (S. Sayısı : 863) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimizde geçen birleşimde nisap hâsıl olmadığı 
'için. tekrar oylanması lâzım gelen 7 kanun ta
sarısı vardır. Bunların içinde aktarma kanun
ları da vardır ve 1 Marttan evvel kanunlaşma
sı icabetmektedir. Müsaade ederseniz bu 7 ta
sarının derhal oylanmasına geçelim. Bu hususu 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lütfen oylarınızı kullanınız. 

6. — SUNUŞLAR (Devam) 

2. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tara-
rafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu Prog
ramı, 

BAŞKAN — Şimdi Hükümet programını 
arz edecektir. Söz Sayın Başbakanındır. Buyu
runuz. 

(Sürekli alkışlar ve bravo sesleri arasında 
Başbakan Suad Hayri Ürgüplü kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ 
(Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin Sayın üyeleri, 

İkili ve Üçlü Koalisyon İktidarları deneme
lerinden sonra kurulmuş olan üçüncü İnönü Hü
kümeti ; 1965 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
Millet Meclisince reddi üzerine çekilmiştir. Bu
gün içinde bulunduğumuz ortam, bünyesinde 
kuvvet taşıyan istikrarlı bir Hükümeti ihtiyaç 
haline getirmiştir. İstikrarlı bir Hükümetin ku
rulabilmesi ise, ancak Parlâmentoda yeterli oy 
çoğunluğuna sahip bulunmak ve belirli fikirler 
etrafında birleşerek ahenkli bir çalışma imkânı

nı sağlamak şartlarına bağlı bulunduğu açık 
bir gerçektir. Karma Hükümete katılan ve kuv
vetini bu inançtan olan partiler; tam bir gö
rüş birliği ile tesbit ettikleri protokole dayana
rak, dörtlü bir Koalisyon Hükümeti kurulma
sında mutabık kalmışlardır. 

Geçmiş Hükümetlerin iktidar devrelerinde, 
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Danıştay gibi Anayasamızın, hukukî teminat 
olarak getirdiği müesseselerin kurulması, Ana
yasaya aykırı kanunların ayıklanması, Plân 
fikrinin kabul edilmesi ve uygulamaya konul
ması, vatandaşlar arasında farklı görüşlere yol 
açan sosyal meselelerin çözülmesi konularında 
olumlu sonuçlara ulaşılmış ise de, plânda ön
görülen kalkınma hızı, bilhassa 1964 yılında 
istenilen ölçüde gerçekleşmemiş, tatmin edici 
tarafsız bir idare henüz hakkiyle işler hale gele
memiş, milletçe sabırsızlıkla beklenen refah 
seviyesine umulan nisbette erişilememiştir. Bu
gün tüccar ve esnafın işlerin açılmasını gözle-
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eliği, sanayicilerin biran önce yardım beklediği; 
memur, işçi ve köylü arasında geçim derdinin 
kendisini hissettirir bir hale geldiği kanaati, 
gün geçtikçe genişlemektedir. 

Yeni Hükümet; tarihi kanunla tesbit edil
miş bulunan genel seçimlere gidilinceye kadar, 
kesin olarak tarafsız bir seçim yapılabilmesinin 
sağlam zeminini hazırlamak, aynı zamanda mev
cut imkânları enerjik bir şekilde harekete getire
rek memleketimizin kalkınma, hızını yükselt
meye çalışmak azmindedir. 

Sayın. Milletvekilleri, 

Şimdi; Hükümete katılan partilerin birleş
tikleri temel ilkeleri, izleyecekleri politikanın 
istikametini ve yerine getirmeye kararlı bulun
dukları işleri yüce heyetinize arzetmek isteriz. 

Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs meşru temeline 
dayanan ve millî iradenin mahsulü olan Anayasa
mızı ruhu ve metni ile hâkim kılmak vazgeçilmez j 
hedefimizdir. Atatürk devrimlerini demokratik 
düzenin ve Türk Devletinin temeli saymaktayız. 
Hükümetimiz bu inancın sürekli uygulayıcısı 
ve savunucusu olacaktır. 

Toplumun güvenlik içinde yaşamasının an- I 
eak tarafsız bir idare kurulması ile sağlanabile
ceğine inanıyoruz. Anayasamızın; vatandaş- ' 
lan kanun önünde eşit kılan, hiçbir fert veya S 
müesseseye imtiyaz tanımıyan, muhallefette ve 
iktidarda bütün partileri siyasi hayatımızın 
vazgeçilmez unsuru kabul eden hükümleri; 
tarafsız idare anlayışımızın dayanaklarıdır. 
Hükümetimiz, bu amacı sağlayacak her türlü 
tedbiri almakta ve ciddiyetle tatbik etmekte 
kesin olarak kararlıdır. 

Memurlarımız; yalnız kanunların emrinde i 
ve milletin hizmetindedir. Görevlerini bu anlayış 
içinde yerine getirenler, tam bir rahatlık ve 
güvenlikle çalışmak imkânını bulacaklardır. 
Devlet memurlarının partizan bir idarenin 
tatbikatçısı haline girmelerine veya getirilme
lerine imkân bırakılmıyacaktır. 

Devlet kadrolarında yer almak için yeterlik 
şartının aranmasına değer veriyoruz. Bu mak
satla, hizmet içi yetiştirilmelere önem verilme
sini öngörüyoruz. Yüksek idarecilerin eğitiminde 
büyük faydaları görülen (Türkiye ve Orta Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü) nün bu konudaki 
çalışmalarını genişletmek ve hızlandırmak kara
rındayız. I 
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I Aşırı sol ve aşırı sağ cereyanları; Anayasa 

düzenimizi temelinden yıkmaya, devletimizin 
| bekasını ve milletimizin huzur ve bütünlüğünü 

tehlikeye düşürmeye yönelen hareketler say
maktayız. Hükümetimiz; Anayasanın teminatı 
altında bulunan fikir, vicdan ve basın hürriyet
lerinin sınırı içinde bu akımlarla tesirli şekilde 
mücadeleye kararlıdır. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleş
tirmek amaciyle alınmış ve alınacak tedbirlerin 
tesirli bir şekilde uygulanması halinde toplu
ma daha iyi yaşama imkânları sağlanacağına ve 
zararlı akımların bu yolla tesirsiz kalacağına 
inanıyoruz. 

Hükümetimiz, hangi alanda olursa olsun her 
çeşit suiistimalle müessir bir şekilde mücadeleye 
kararlıdır. 

Başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere 
Anayasanın çıkarılmasını öngördüğü kanunların. 
biran önce yürürlüğe girmesi için her türlü gay
reti göstereceğiz. 

Muhalefetle olan münasebetlerimizde, önem
li meşelerde danışma ve dayanışma geleneğini 
samimî olarak kuracak ve koruyacağız. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Hükümetimizin iktisadî politikası; karma 

ekonomi düzenine ve plânlı kalkınma esasına 
dayanacaktır. 

Hükümetin, özel teşebbüs ve Devlet teşeb
büsleri münasebetlerinde eşit tatbikata önem 
vermesi gerektiğine inanıyoruz. 

Devlet sektörünün katılacağı sahaları tes-
ıbit ederek özel yatırımları tereddüt, ve endişe
lerin dışında tutmak ^yolunda titiz bir itina ve 
dikkat göstereceğiz. 

Her türlü karar ve davranışlarımızda ikti
sadî 'hayatımıza emniyet vermek Hükümetimi
zin şaşmaz hedefi olacaktır. 

Para ve kredi politikamız, ekonomimizin is
tikrar içinde gelişmesi esasına dayanır. Her ha
lükârda bu politika, enflâsyona yol açacak tarz
da olmıyacaktır. Diğer taraftan, iktisadi haya
tımız için enflâsyon kadar tehlikeli olduğuna 
inandığımız deflasyon belirtileriyle de ayın has
sasiyetle mücadeleye kararlıyız. 

Vergi sahasında olduğu kadar, diğer alan
larda da gerekli tedbirleri almak suretiyle bir 
sermaye piyasası kurulabilmesinin bütün ted-
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birlerini sürat ve isabetle yerine getirmenin lü
zumuna inanıyoruz. 

Vergi yükünün muhtelif sektörler ve mükel
lef zümreleri arasında adilâne bir nisbette da
ğılımı ve vergi uygulanmasında vatandaşla 
Devlet arasında anlayış ve güvene dayanan bir 
münasebet kurulabilmesi için gerekli ıslahatı 
tamamlamak kararındayız. 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri Reorganizasyo-
nu Kanununun tatbikatında sürat sağlamak su
retiyle bu müesseselerde hukukî, idarî malî ve 
teknik yönlerden gerekli ıslalhatm biran evvel 
yapılması, önemle üzerinde duracağımız konu
lardan Ibiri olacaktır. 

Ticaret politikamız; Anayasamızın açıklık, 
güvenlik ve eşitlik prensiplerine dayanır. Hal
kımızın ihtiyaçlarını karşılıyacak ve hayat se
viyesini yükseltecek tedbirlerin alınması aynı 
zamanda sınaî ve ziraî işletmelerimizin verimle
rinin artırılması için her türlü imkânlar sağla
nacaktır. 

İhracatımızın, dış pazarlarda her yönden re
kabet edilecek şekilde ve şartların mümkün kıl
dığı bir serbesti rejimi içinde teşkilâtlandırıl
ması ve geliştirilmesi ana hedeflerimizdendir. 

Buı laralda ibaışıhıca ilhıraıç ımaldd'dterimi'aiın dı
şında, ihraç potansiyeli arz eden yeni maddele
rini buluınmialsınıa ve özölalklıe mamul ımadde 
ihracatımın ıgeliigtiırüUrrDeısıime çajhşaicalk ve yemıi 
paganlar buılmıalk ytoluındaJki ıgaıyretilıeriımiiız ar
tırılacaktır. 

İ thal ptfoigraımlliarıımıız, KaJUkmrumıa Plâauumııza 
mulvazi olanak, dıöviz \hssyndM&mcmmm tmüısaa-
de&i nİBİbetinı'de ve yerli sazıaıyfâbtmztm gçflliişimıe&i 
de göz önünde tutulmak suretiyle, üretici ve tü
keticinin ihtiyaçlarını sağlıyacak şekilde dü
zenlenecektir. 

Ekonomik hayatta tesiri aşikâr olan fiyat 
sınırlandırılmaları usulünün kaldırılması yolun
daki çalışmalara devam edeceğiz. 

Millî menfaatlerimizle çelişmemek kaydiyle, 
ekonomik hayatımızın geliştirilmesine yaraya
cak yabancı sermaye yatırımlarının artırılma
sı teşvik edilecektir. 

Kooperatifçiliğin toplum kalkınmasının ger
çekleşmesinde ve çeşitli üretim sektörlerinin 
gelişmesinde önemli bir yeri olduğuna inaaıı-
roruz. Bu maksatla, kooperatiflerimizin çoğal
ması ve yayılması için her türlü tedbirleri ala
cağız. 

26.İ.İ96Ö Ö:İ 
Hükümetimiz, tolumumuzun içinde bu

lunduğu ekonomik ve sosyal şartlar bakımından 
zirai ve sınai kalkınma hareketimizi, üzerinde ö-
nemle durulması gereken bir Devlet meselesi 
olarak mütalâa eylemektedir. 

Nüfusumuzun % 70'inin ziraatle meşgul ol
ması, bu problemin köyde ve toprak üzerinde 
çalışanlar yönünden taşıdığı ağırlığın delilini 
teşkil eylemektedir. 

Bir taraftan tarımdaki bir kısım fazla nüfu
sun sınai sektöre aktarılabilmesi için sınai geliş
me hareketimize hız vermek, diğer taraftan da 
topraksız köylümüzü toprağa kavuşturmak ve 
modern usuller içinde ziraat yapabilecek hale 
getirmek zorunluğunda olduğumuz aşikârdır. 

Bir kısım fazla nüfusun sınai sektöro aktarıl
ması hareketi, yıllık programlarımızın sınai sek
töre müteveccih yatırımları ile düzenlenecektir. 

Ttopralksıız köyılıümoiızün torağa kavuşturul-
•ması ve modern ulsuiller içinde ziraat yapabil
mek hale getirilmesi hususu ise, başarı ile 
uiygiKİanaıeaJk bir ttopnaık refioruimuı ıhaırekıeti ile 
talhalkkulk ettirilmek icaibeder. Bu itdbarlıa, ©v-
veılloe hazıılaaıojp sıon zaımiamilaırda MıedMtse intdikâ'l 
ettirilmiş bulunan Toprak Reformu kanun 
tasarısının, yeni Hükümet tarafından ciddî 
surette tatkdlM ve Türkiye İBüfyüik ıMilLet Mecli
sinde gecikmelere uğramadan müzakere imkânla
rının sağlanması için her gayretin yapılması lü
zumuna inanmaktayız. 

Zirai ekonomimizde hayvancılığın çok önem
li bir yeri olduğuna kaaniiz. Bu alanda hızla ar
tan tüketimin karşılanması, ihracat imkânlarının 
açılması ve tarımda yaygın halde bulunan mev
sim işsizliğinin giderilmesi için hayvancılığın ve 
hayvan ürünleri endüstrisinin geliştirilmesine 
çalışacağız. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan or
manlarımızın korunması, bakımı ve genişletilmesi, 
aynı zamanda orman içindeki köylerimizin ihti
yaç ve dertlerinin giderilmesi için hususi bir dik
kat göstereceğiz. 

Tarım kredilerinin yerinde, zamanında veril
mesi ve yeterli bulunması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Sanayi politikamızın ana görüşü; iktisadi is
tikrar ve emniyet sağlıyan ve sosyal adalete da
yanan plânlı bir düzene kavuşmaktadır. 
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Millî sanayiimizin serbest rekabete dayana

bilecek halde kurulması ve evvelce kurulmuş 
olanların bu niteliği kazanması başlıca hedefi
mizdir. 

Montaj sanayiini, en kısa zamanda imalâtçı
lığa geçişin bir intikal devresi olmak şartiyle uy
gun görmekteyiz. 

Küçük sanatlar ve el sanatlarının, memleke
timizin geniş bir toplumunu ilgilendirmesi bakı
mından üzerinde önemli durularak teşkilâtlan
dırılması lüzumuna inanıyoruz. 

Memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynakla
rının korunması ve rasyonel şekilde işletilmesi 
başlıca hedefimizdir. Bu gayeye ulaşmak için 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının en kısa 
zamanda organize edilmesini lüzumlu bulmakta
yız. 

Çalışmalarımızı, maden rezervlerimizin üs
tün kapasite ile dünya piyasasında yer alabilme
sini sağlamak yolunda teksif edeceğiz. 

Hergün biraz daha artan elektrik ihtiyacını 
karşılamak ve elektriği memleketin her tarafına 
yaymak için bütün imkânları değerlendirmek ka
rarındayız. 

Doğu ve Güney Doğu illerimizin kalkınma
sında en büyük rolü oynayacak olan Keban Ba- i 
rajımn inşaatına şümullü bir şekilde başlamak 
ve zamanında bitirmek için her türlü tedbirler 
alınacak ve bütün gayretler sarf edilecektir. 

Tarım alanındaki verimi artırmak için kü
çük ve büyük sulama işlerinin hızlı bir şekilde 
yürütülmesi imkânları sağlanacaktır. 

Karayolu, demiryolu ve limanlar, hava mey
danları ve akar yakıt tesisleri ile Devlet yapı 
işleri ekonomik ve sosyal kalkınmamızın te
mel unsurlarmdadır. | 

Plânlı kalkınmamızdaki esaslar dairesin- I 
de israfa kaçmıyan bir zihniyetle süratli ve 
verimli bir şekilde ifa edilecek bu işlerde bu
güne kadar vâki olmuş gecikmelerin de telâ
fisine çalışılacaktır. ı 

Bu yıl, Karayolları Genel Müdürlüğüne 
devredilmiş bulunan il yollarının yapım, ona
rım ve bakımı, malî imkânlar çerçevesinde 
yapılacaktır. 

Bu vazifelerin ifasında sür 'at ve verim
liliği arttırmak ve günün ihtiyaçlarını karşı
lamak gayesiyle Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü için yeni Teş- j 
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kilât ve vazife kanunu tasarıları hazırlana
rak Yüce Meclise sevkedilecektir. 

Ayrıca, karayollarımızda, trafik düzenini 
sağlamak ve (böylece millî servetin heder 
olmasını ve can kaybını önlemek gayesiyle 
bir «Kara nakliyat kanun tasarısı» hazırla
nacaktır. 

Kara, deniz ve hava ulaştırma sistemleri
nin bir bütün olarak memleket ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılaması, üzerinde önemle 
durulacak, haberleşme işlerinin aksamadan 
işletilmesi imkânları sağlanacaktır. 

Ayrıca ulaştırma alanında çalışan kamu 
iktisadi teşebbüslerinin hukukî, malî, teknik 
ve idarî yönlerden durumlarının İslahı için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Temel müesseselerimizden biri olan adalet 
mekanizmamızın; adaleti temin yolunda daha 
süratli, verimli, müessir bir hale gelebilmesi 
sosyal hayat içindeki manevî tesirlerinin 
artırılabilmesi için; adlî mekanizmanın da 
yeni bir kuruluş ve teşkilâtlanmaya; adaleti 
sağlama ve yürütme usullerinde, hizmetin 
muhtevasında ve adalet mensuplarının yetiş
tirilme, görev ve görevde tutulma usullerini 
de kapsıyan adlî bir reforma ihtiyaç vardır. 
Devlet muamelelerinde ve vatandaşla hizmet 
münasebetlerinde haksızlıkları ve yolsuzluk
ları önlemek ve gidermek için yeni bir mu
rakabe mekanizma, usul ve disiplinini de te
sis adlî r'eforraı anlayışımızın kapsamı için
dedir. Bu konuda hemen araştırma ve hazır
lıklara girişilecektir. 

Halikımızın hukukî ihtiyaçlarına cevap ve
recek önemli ve temel kanunlarla, infaz hu
kukuna ve adalet mesleki mensuplarına ait 
anakanunlara dair çalışmalar hızlandırıla
caktır. Bulundukları merhaleden ileri bir 
safhaya bu çalışmalar aktarılacaktır. Bu 
arada Türk Ceza Kanunu da yeni Anayasamızın 
espirisine, memleket gerçeklerime ve modem hu
kuk ilkelerine göre yeniden düzenlenmeye gayret 
olunacaktır. 

Adlî reformun sosyal hayatımızda büyük ko
laylıklar ve ferahlıklar sağlıyacağıma, manevî ve 
ahlâki sarsıntıları önleyeceğine İslahı temin ede
ceğine, müessir ve şümullü bir murakabe ile yol
suzluk ve ihmalleri bertaraf etmede Önemli rolü 
olacağına inanmaktayız. 
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Vatandaşların birlik ve beraberlik içinde ya

şamalarını sağlamak amaciyle halka daima eşit bir 
şekilde muamele edilmesi İçişleri Bakanlığının 
bütün tasarruflarının objektif ölçüler içinde ce
reyan etmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Refah ve saadetimiz yolunda milletçe ümit 
bağladığımız Kalkınma Plânlarının yıllık uygu
lama programlarımın başarıya ulaşabilmesi için 
koordinatör mevkiinde bulunan idare âmirleri
mizin bu yönden müessir şekilde yetkilerle teçhiz 
edilmelerini lüzumlu görmekteyiz. 

Geniş anlamıyla uygulanmasında kararlı bu
lunduğumuz idari reformun İçişleri Bakanlığını 
ilgilendiren bölümleri üzerindeki çalışmalar yü
rütülecek ve 1964 yılında toplanan İkinci İdare
ciler Kongresinin kararları da göz önünde tutu
larak hazırlanacak tasarıların Yüce Meclislere 
arzı için her türlü gayret sarf edilecektir. 

Yurdumuzun genel emniyeti ve asayişi, üze
rinde hassasiyetle durulacak ve vatandaşın bu 
yönden-de huzura kavuşması sağlanacaktır. 

Araç ve eğitim bakımından genel zabıta kuv
vetlerimizi daha iyi bir seviyeye çıkarmaya çalı
şacağız. 

İçişleri Bakanlığı personeli ile ilgili mesele
lerimizi hassasiyetle izleyeceğiz. Bu arada yıllar
dan beri kadrosuzluk yüzünden büyük ıstıraplar 
çeken küçük dereceli memurlarının kadro ve inti
bakları mevzuunu önemle takibedeceğiz. 

Mahallî idareler hizmetlerinin tamamen muh
tar mahallî idareler tarafından görülmesini temin 
ve merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki 
vazife ve hizmet çatışmalarını Önliyecek tedbirler 
alınacak ve mahallî idarelerimizin, kifayetli gelir 
kaynaklarına kavuşturulmaları imkânını verecek 
kanunların süratle çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Millî eğitimde amacımız; yurttaşların eşit eği
tim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetleri yö
nünde ve ölçüsünde yetişmelerini sağlamaktır. 
Memleketin ümit ve istikbali olan gençliği, şahsi
yet sahibi ve milliyetçi bir ruh içinde yetiştirmek, 
onların gerek tahsil çağlarında gerekse hayata atı
lış devresindeki ihtiyaçlarımı karşılamak baş hede
fimizdir. Memleket çocuklarının milletimize ve in
sanlığa yararlı olması, yurt kalkınması için gerek
li bütün vasıfları kazanması hususunda büyük 
gayret gösterilecektir. 

Millî eğitim hizmetlerinin temel unsuru olan 
öğretmeni; bu hizmete lâyık ehliyet, vasıf ve sa-
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yıda yetiştirmek için gerekli bütün imkânlar ara
nacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretimi memleketin sosyal, 
ekonomik ve sınai kalkınmasında tesirli kılmak, 
eğitim politikamızın anagayelerinden biri olacak
tır. 

Kamu oyunun ilgisini çekmiş olan Tekniker 
Okulu mezunlarının daha etkili ve yetkili hizmet 
görebilme imkânı sağlanacaktır. 

Beden terbiyesi işlerimiz modern esaslara cevap 
vermiyen bir kanunla yürütülmektedir. Sporumu
zun her dalını çağdaş seviyede bulundurmak için 
mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak, sporun 
kütleye maledilmesine çalışmak, okul içi ve okul 
dışı spor faaliyetlerinde bulunan amatörlerle da-" 
ha yakından ilgilenmek, kaliteli sporcu yetiştir
mek ve mevcutlardan daha çok faydalanmak hu
suslarına dikkat edeceğiz. 

Değerli Milletvekilleri, 
Nüfusumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden 

ve köylerde oturan vatandaşların yaşama sevi
yesi yükselmedikçe millet olarak refaha kavuşa
bileceğimiz iddia edilemez. Bu itibarla Hükü
met olarak köy ve köylü dâvasına hususi bir 
önem vermekteyiz. 

Bir taraftan Devletçe bu amaca yönelen çalış
malar yapılırken diğer taraftan bizzat vatandaş
larımızın anlayış ve beraberlik' içerisindeki yar
dım ve gayretlerini; neticeye ulaşmanın temel 
şartı sayıyoruz. 

Köye yönelen dağınık hizmetlerin etkisini ve 
verimini artırmak için kurulmuş bulunan Köy 
İşleri Bakanlığı, eğitimci ve koordine edici hiz
metleri yanında, köylünün toprağa, suya, yola ve 
ışığa kavuşturulması gilbi hizmetleri bizzat icra 
edecektir. 

Bu maksatları kapsıyan Köy İşleri Bakanlığı 
yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı ya
kın gelecekte Yüce Meclislerim tetkiklerine su
nulacaktır. 

Anayasamızın genel idare içinde öngördüğü 
Diyanet İşleri teşkilâtına yeni ve hakiki hüvi
yetini verecek olan kanun projeleri Millet Mec
lisi Genel Kuruluna gelmiştir. Bu Kanunun so
nuçlandırılması, din görevlilerinin maddi sı
kıntılarına son verilmesi ve aydın din adamla
rının yeterli vasıf ve sayıda yetiştirilmesi dik
katle taki'bedeceğimiz başlıca konulardan bi
risidir. 
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Türk Vakıflarını en az ecdadımızın bıraktı

ğı duruma getirebilmenin millî kalkınmamız ve 
sosyal seviyemizin yükselmesinde tesirli bir 
âmil olacağına inanıyoruz. Bu maksada hizmet 
edecek her türlü tedbiri alacağız. 

1965 yılında yapılacak genel nüfus sayımı 
için gerekli hazırlıklar ve genel seçimlerin uy
gulanmasında esas olacak bina cetvelleri ve 
seçim kütüklerinin sıhhatli şekilde yeni baştan 
tanzimine, Kalkınma Plânı ve reform tatbikat
larına esas olacak istatistikî bilgilerin de ta
mamlanmasına önem verilecektir. 

Sosyal ve ekonomik alandaki etkisi pek aşikâr 
bulunan gayrimenkullere ilişkin hakların temi
nat altında tutulması ve vatandaşların sonu gel
mez çekişmelerin huzursuzruğundan kurtarılma
sının tek çaresi: yurdumuzun tapulama ve ka
dastro işlerinin kısa bir zamanı içinde ikmaline 
bağlıdır. 

Zirai reformun esaslı unsurlarından biri olan 
toprağa ilişkin teşebbüslerin gerçekleştirilmesin
de, tapulama ve kadastro faaliyetleri temel hiz
met vazifesi gördüğü cihetle bu konunun da üze
rine önemle eğileceğiz. 

İmar ve iskân işlerimiz arasında Bölge Plânla
ma, Şehircilik, konut ve yapı malzemesi; önemle 
üzerinde duracağımız konulardır. 

Köyde ve kentte iktisaden zayıf durumda 
olan her ailenin ucuz ve sıhhi bir yuva sahibi ol
masını veya bu nitelikte ucuz kiralı konutlarda 
oturtulmasına çalışacağız. Bu neticenin ancak 
Devletin yürüteceği tesirli bir mesken politikası 
ile mümkün olacağına inanıyoruz. Konut dâvası
nı bu anlayışla ele almayı ve bu maksatla tezol-
den bir mesken ofisi kurmayı öngörüyoruz. 

Lüks mesken inşaatı yerine sıhhî, sağlam 
halk tipi ve ekonomik yapıların teşvikine, ucuz 
arsalar temini yoluyla bu konudaki spekülâs
yonların önlenmesine çalışılacaktır. 

Gecekondu dâvası; Plândaki esaslar içinde 
ele alınacak, önemle bölgeleri hazırlanacak, kü
çük tasarruf sahiplerinin imkânlarından ve ken
di evini yapana yardım sisteminden faydalanı
larak köy, kasaba ve kentte Devletin rehberliği 
ve yapacağı yardımlarla mahallî şartlara uygun 
konut inşası teşvik edilecektir. 

Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşların 
zor durumlardan kurtarılmaları maksadiyle ele 
alınan işlerin hızla yürütülmeleri sağlanacaktır. 

26 . 2 . İ965 Ö : İ 
Türkiye'nin dış ödemelerindeki açığın biran 

önce kapatılması lüzumu, Hükümetimizi herşey-
den evvel turizmi geliştirmeye zorlamaktadır. 

Modern anlayıştaki konaklama yerlerinin, tu
ristik tesislerin çoğalması, yolların ıslâhı, ta§ıt 
araçlarının sayı ve nitelik bakımından ihtiyacı 
karşılıyaibilmesi, bu konuyla ilgili müesseseler 
personelinin ve halkımızın eğitilmesi lüzumuna 
inanıyoruz. Yabancı turist çekmek için propa
ganda yapılmasını lüzumlu buluyoruz. 

Türkiye radyolarının tarafsızlığı, yurt içinde 
ve dışında kaliteli bir şekilde dinlenilmesi işleri 
üzerinde önemle duracağız. 

Sayın Milletvekilleri, 
Plânı demokratik düzen içinde hızla kalkın

mamızın en etkili aracı saymaktayız. Anayasa
mızda Devlete bir ödev olarak verilmiş olan 
Plânlı Kalkınma ilkesine bağlı kalmak başarımı
zın temeli olacaktır. 

Yıllık programların uygulanmasında karşı
laşılan güçlüklerin ve aksaklıkların giderilmesi 
için finansman, teşkilât yetersizliği ve koordi
nasyon yönünden gerekli tedbirleri alacağız. 

Bakanlıkların ve plânı uygulamakla görevli 
diğer kuruluşların yıllık programlarda önigörii-
len yatırımları gerçekleştirme işi yakından izlene
cek ve bu çalışmaların hızlandırılması için gerek
li tedbirler alınacaktır. 

Hazırlıklarına başlanmış olan İkinci Beş yıl-
yıl Kalkınma Plânının, geçirdiğimiz tecrübeler
den de faydalanarak zamanında tamamlanma
sını sağlıyacağız. 

Plânın hazırlanmasında üniversitelerin, res
mî ve özel kuruluşların tecrübe ve bilgisini bir 
araya getiren özel İhtisas Komisyonları çalış
malarına önem vermek kararındayız. 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine 
erişmesi için, Plânlı Kalkınma gayretlerimizde 
bilimsel ve teknik araştırma; temel gelişme un
suru olarak desteklenecektir. 

İdari dâvaların en yüksek merci olan Danış-
taym Anayasamızın hükümleri gereğince bir 
İçtihat Mahkemesi haline getirilmesi ve bunu 
.mümkün kılmak üzere ilk derece İdare Mah
kemeleri Kanununun çıkarılması lüzumuna in
anıyoruz. Bu yoldaki hazırlıklarımızın kısa za
manda bitirilmesine çalışılacaktır. 

Sağlık politikamızın anailkesi; bu alandaki 
hizmetlerimizi yurdun ,ucra köşelerine kadar 
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götürebilmek ve halkın sağlık seviyesini yük
seltmek amacına dayanır. Koruyucu hekimliğin 
bu ilkeleri sağlıyacak en verimli yol olduğuna 
inanmaktayız. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna, ha
zırlanmış olan program gereğince devam oluna
caktır. özel teşebbüsün vatandaş sağlığı konu
sunda önemli bir yer alması ve halkımızın sağ
lık sigortasına geniş ölçüde katılması için âzami 
gayret sarfedeceğiz. 

Dışardan ilâç ithalini, yerli sanayiimizi ko
ruyan bir anlayış içinde düzenlemek zaruretine 
inanıyoruz. 

Beş Yılhk Kalkınma Plânının nüfus politika
sı ile ilgili hükümlerini memleketin imkân ve 
şartlarına uygun bir şekilde yürütmek için ge
rekli gayret gösterilecektir. 

Milletlerarası ekonomik, ticari, sosyal ve 
turistik münasebetlerin gelişmesine uygun ola
rak gümrüklerimizin yeni bir düzene sokulması 
için hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısının en kısa zamanda yürürlüğe 
girmesine çalışacağız. Bu kanunun getireceği 
yeni hükümleri isabetle uygulayabilmek mak-
sadiyle hazırlanmış olan Teşkilât kanunu tasa
rısı ile kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
hükümlerin tatbikatta görülen aksaklıklarını 
giderecek olan ayrı bir tadil tasarısı da yakında 
Yüce Meclise sunulmuş olacaktır. 

Türk tütününün ekimi ve verimi hızla artar
ken kalitenin lâyıkıyle korunamaması ve satış 
imkânlarının daralması bu en değerli ihraç mad
demize yeni pazarlar aranması lüzumunu ortaya 
koymuştur. Tüccar elindeki stoklar da dikkate 
alınarak, tütünlerimizi kamilen ve süratle ihrace-
debilmek imkânları üzerinde önemle durmak
tayız. Bu alandaki gayretlerimizin yakın zaman
da bizi olumlu sonuçlara ulaştıracağını ümide-
diyoruz. 

Günden güne gelişmekte olan çay yaprağı 
istihsalini işleme imkânını sağlayacak yeni 
fabrikalar kurulmasını lüzumlu buluyoruz. İç 
istihlâkten artan çayların dış pazarlara ihracına 
önemle devam olunacaktır. 

Halen 33 milyon litre olan bira istihsal kapa
sitesinin artırılması yolundaki çalışmalara de
vam olunmakla beraber, Yozgat'ta inşası uygun 
görülen 10 milyon litre kapasiteli bira falbrikası-

26 . 2 . İ96& Ö : İ 
nın tamamlanması hususundaki çalışmalar da 
hızlandırılacaktır. 

İstihsalin iki anaunsuru olan emek ve ser
maye arasındaki münasebetlerin, sosyal adalet ve 
verimlilik prensiplerinin ışığı altında ahenkli 
ve muvazeneli bir şekilde yürütülmesi başlıca 
hedefimizdir. 

Gizli ve mevsimlik bölümleri de dâhil olmak 
üzere işsizliğe son verilmesi ve iş arayanlara im
kân aranması için yeni iş sahaları açılması yo
lunda hiçbir gayret esirgenmiyecektir. 

İşsizliği önlemek bakımından geçici bir hal 
olarak kabul ettiğimiz yurt dışındaki işçiler
imizin, bütün haklardan faydalanmaları ve 
ailelerini beraberlerinde bulundurma imkânları
nın sağlanması yanında her türlü zararlı telkinler
den uzak tutulmaları için de gerekli tedbirleri 
almak kararındayız. Yürürlükteki hükümlerin 
günün ihtiyaçlarıyla bağdaşamadığı göz önün
de tutularak hazırlanan ve Millet Meclisinde 
bulunan yeni İş Kanunu Tasarısının birar^, ev
vel çıkarılmasına gayret sarfedilecektir. Yüce 
Meclisin bu konuda Hükümetimize yardımcı 
olmak suretiyle işçilerimizi sevindirmekte ge-
cikmiyeceğine inanmaktayız. 

Sosyal haklardan bütün işçilerimizle birlikte 
fikren çalışanların da faydalanması lüzumuna 
inanıyoruz. Geleceğe emniyetle bakabilmek için 
sosyal güvenliğin mümkün olduğu kadar geniş 
kütlelere yayılmasını lüzumlu görüyoruz. Mart 
ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta
lar Kanununun iyi bir şekilde uygulanması için 
gerekli tedbirleri alaeağız. 

Tarım işçilerimizin haklarını korumak ve bu 
alandaki aksaklıkları gidermek için hazırlan
makta ollan kanun tasarısının en kısa zamanda 
sonuçlandırılmasına çalışacağız. 

İşçi haklarının ve işçilerimizi ilgilendiren 
hükümlerin hazırlanma ve uygulanmasında 
alâkalı teşeküllerle iş ve görüş birliği imkân
larının aranması; dikkale göz önünde bulundura
cağımız önemli bir husus olacaktır. 

İş mahkemelerini çoğaltmak ve iş dâvalarının 
görülmesini hızlandırmak için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

İşsizlik Sigortasının kurulması ve işçi alımı
na önemli bir yer verilmesi ve bu konuda her va
sıtadan faydalanılması imkânlarını ciddiyetle 
aramaktayız. 
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Millî bekamızı temin İstiklâl ve Cumhuriye

timizi, iç ve dış her türlü tehlikeye karşı koru
mak ve kollamakla görevli olan Silâhlı Kuvvetle
rimizin kendisine emânet edilen görevleri ifası 
için mütemadiyen artan bir hızla tekâmül ve in
kişafına çalışmak en büyük gayemizdir. Millî 
menfaatlerimizi korumak ve millî hedeflerimize 
ulaşmak maksadiyle lüzumlu muharebe müesse-
riyetini artırmak için Millet ve Hükümet olarak 
gerekli iç ve dış her türlü tedbire müracaat edi
lecektir. 

Halen Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunda bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili ka
nun tasarılarının biran önce kanunlaşması husu
sunda gayret sarfedilecektir. 

Askerî yargı sistemi ve 'bununla ilgili mevzu
atın yeniden gözden geçirilmesi hususunda ça
lışmalar yapılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerin her türlü hizmetlerinin 
daha verimli bir şekilde ifası için gerekli çalış
malar yapılacaktır. Bu meyanda Silâhlı Kuvvet
ler Lojistiğinin endüstriyel desteğini temin için 
440 sayılı Kanunun öngördüğü hususların 
ışığı altında Malana - Kimya Endüstrisi Kuru
mu Statüsü yeniden gözden geçirilecektir. 

Millî Savunma hizmetlerinin özelliği itibariy
le durumun gerektirdiği sürat, emniyet ve gizli
lik içerisinde neticeye varmak için Millî Savun
ma bütçesinde ve bütçe uygulaması ile ilgili mev
zuata, mevcut imkânların bu istikamette uygulan
masını mümkün kılacak seyyaliyet verilmesi ve 
'bu arada 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun Millî Güvenlik ile ilgili kısımlarını gü
nün isteklerine uygun hale getirmek için çalış
malar yapılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimize, yurt vazifesi tevec
cüh ettiği zaman, kahraman Ordularımızın Yü-

•ce Meclisin takdir ve güvenine lâyık bir şekilde 
görevlerini yapacağından emin bulunmaktayız. 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri, 
Devletlerarasındaki karşılıklı anlayış ve eşit 

şartlarla işbirliğinin gittikçe genişleyen bir sa
haya yayılmasına yardımcı olarak Dünya barışı
na sağlam temellere dayanmasını temin etmek 
ve bunun Devletlerarası münasebetlerde yarata
cağı emniyet içinde, millî gücümüzün kısıtlan
madan, en verimli şekilde memleketimizin kal
kınmasına, huzur ve refahına yöneltebilmesi şart
larını yaratmak dış politikamızın esas gayesidir. 

26. 2 . 1965 O : 1 
Bu gayenin tahakkuku için tafcibolunacak 

yollar ve alınacak 'tedbirlerde, bir yandan Millet
lerarası durum, bunda vukubulabileeek değişik
likler, bir yanda da diğer Devletlerin genel du
rumları ve bizim karşımızdaki özel tutumları 
kaale alınacaktır. 

Dünya durumunun, barışa bağlı milletleri 
^gerektiği gibi tatmin edebilecek nitelikte huzur 
verici olduğunu söylemek maatteessüf bugün de 
kabil değildir. 

Bu sebeple memleketimizin dış güvenliğinin 
Milletlerarası çok taraflı teşekküller çerçevesi 
içerisinde korunması bütün önemini muhafaza 
etmektedir. Hayati millî menfaatlerimizi mü-
dai'a için katıldığımız NATO ittifakı geçen se
nelerde olduğu gibi, bugün de dünya barışının 
korunmasında önplânda bir yer işgal etmekte
dir. Bu ittifak çerçevesi içinde, dünya durumu
nun icapları göz önünde bulundurularak yapıcı 
bir şekilde işbirliğine devam edilecektir. An
cak NATO'ya mensubiyetimiz, ortak güvenlik 
mefhumuna sadakatimiz hiçbir zaman dış po
litika alanında zümreci bir görüşle hareket ede
ceğimiz mânasını taşımıyacaktır. 

Büyük Atatürk'ün dış politikamıza verdiği 
millîlik vasfına bu politikanın şahsiyetli olma
sına atfettiğimiz ehemmiyet büyüktür. Hü
kümetimiz Türk dış siyasetinin tesir sahasını 
genişletmek bütün dünya milletleri ile ilişki
lerimizi inkişaf ettirmek, Milletlerarası mese
lelerde yapıcı bir zihniyetle hareket etmek, barış 
dâvasına kendi bölgemizde ve dünyada hizmet 
edecek teşebbüslerden kaçınmamak azmindeyiz. 
(Alkışlar) 

Temennimiz dünya barışının dünya ölçüsün
de bir teşkilât ile teminat altına alınmasıdır. Bir
leşmiş Milletlerin dünya barışının korumasın
daki rolü önemlidir. Birleşmiş Milletler bütün 
insanlığın devamlı bir barış ve daha iyi bir dün
ya için beslediği ümitlerin bir sembolüdür. Bu 
teşkilâtın bugün ciddî bir buhran geçirmekte 
olduğunu üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bunun
la beraber Birleşmiş Milletlere inancımız hiç
bir suretle azalmış değildir. Bugünkü güçlük
lerin giderileceğini ve Birleşmiş Milletlerin dai
ma artan bir ölçüde barışın korunmasına ve bü
tün Devletler arasında verimli bir iş birliğinin 
gerçekleşmesine fiilî ve müessir bir şekilde ha
dim olacağına ümit bağlıyoruz. Bu yolda Hü-
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kümetimiz kendi payına düşen bütün gayretleri 
sari: edecektir. 

Bütün devletlerin, bir gün, birden bire bir 
tüm haline gelip aralarında dünya ölçüsünde 
tek bir grup içinde iş 'birliği tesis edebileceklerini 
düşünmek hakikatten uzaklaşmak olur. Bu sebep
le dünya ölçüsünde işbirliğine taraftar olmakla 
beraber, milletlerin iktisadi ve sosyal alanlardaki 
güçlerinden âzami derecede verimli neticeler istih
sal edilebilmesi için, aralarında bölgesel birlikler 
teşkil etmelerini yapıcı bir hareket addediyoruz. 
Böyle birleşmelerim dünya ölçüsünde toptan bir
leşmenin basamakları olacağına inanıyoruz. Onun 
için Avrupa ekonomik camiası ile Türkiye arasın
da akdedilmiş olan ortaklık anlaşmasının bütün 
icaplarını yerine getirmeye hususi bir ehemmiyet 
atfedeceğiz. İktisadi ve sosyal alanda alacağımız 
tedlbirlerde iktisadi faaliyetlerimizin bu ortaklık 
anlaşmasında öngörülen gayelerin tahakkukunu 
kolaylaştırıcı istikamette olmasına itina edeceğiz. 
özellikle ikisadi hayatımızı ortak pazara hâkim 
olan prensiplere intıibak ettirmeye ve ekonomik 
gücümüzü üye devletlerin ekonomileri içinde ha
yatiyetini muhafaza edecek bir seviyeye ulaştır
maya devamlı surette çalışacağız. Ortaklık anlaş
masının dış politikamıza yeni bir güç. getirdiğini 
belirtmek ve bu vesile ile bunu mümkün kılmış 
olan Türk Hükümetlerine huzurunuzda teşekkür 
etmek isterim. 

'Memleketimizle Batı - Avrupa memleketleri, 
Birleşik Amerika ve Kanada arasında birçok Mil
letlerarası Teşekküller içinde ve ikili olarak yü
rütülen işbirliği ekonomik kalkınmamıza çok fay
dalı yardımlar sağlamaktadır. Bu işbirliğini kar
şılıklı bir dayanışma zihniyeti içinde devamlı 
surette geliştirmeye gayret edeceğiz. 

Dış siyasetimizin temel prensiplerinden biri 
karşılıklı saygı, itimat ve eşit haklara istinadeden 
komşu devletlerle iyi geçinmek, iş birliğini artır
mak, bölgemizde gerginliğe ve ihtilâflara yol aça

cak durumları önlemektir. Bu prensibe uygun ola
rak Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk münasebetle
rini idame ettirmeyi büyük bir samimiyetle arzu 
ediyoruz. Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz
de müspet bir inkişaf husule gelmiş olmasını mem
nunlukla karşılıyoruz. Türk-Sovyet münasebetle
rinin daima iyi şartlar altında cereyan etmesini 
temin, dış politikamızda ehemmiyet atfedeceğimiz 
b'ir husus olacaktır. 

26.2.1965 O :1 
Balkan memleketleri arasında ahengin teessüs 

etmesini ve işbirliği zihniyetinin gelişmesini te
menni etmekteyiz. 

Yakın - Doğudaki ve Mağripteki Arap memle
ketleri ile münasebetlerimizde bilhassa son zaman
larda vukubulan müspet inkişafları memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu inkişafların devamının fay
dalı olacağına inanıyoruz. 

İran ve Pakistan'la ikili münasebetlerimiz
de mevcudolan çok samimî dostluk zihniyeti 
içinde CENTO dâhilinde müşterek güvenli
ğimiz ve ekonomik güçlerimizin gelişmesi için 
işbirliği yapmaktayız. Diğer taraftan bu iki 
memleketle yeni kurduğumuz - Kalkınma için 
Bölgesel İşbirliği - ekonomik vee kültürel sa
hada gayretlerimizi birleştirmek ve kaynak
larımızı daha müessir bir şekilde kullanmak 
imkânını bize vermektedir. Bu işbirliğine ge
niş ölçüde devam edilecektir. 

Afganistan ile aramızdaki ananevi dost
luk münasebetleri bütün kıymetini muha
faza etmektedir. 

Afrika Kıtasında şahit olduğumuz bağım
sızlık hareketi çağımızın en önemli siyasi 
olaylarından birini teşkil etmektedir. Sömür
gecilik siyesetinin tarihe karışmasını ve Af
rika memleketlerinin bağımsızlıklarına ka
vuşarak hür milletler ailesine katılmalarını 
sevinçle karşılamaktayız. Gerek Afrika, ge
rek Asya memleketlerinin her türlü dış te
sirlerden azade olarak, kendi benliklerini 
geliştirmelerini ve iktisadi refahlarını artır
malarını bütün kalbimizle diliyoruz. Bu mak
satla, gerek ikili, gerek çok taraflı münase
betlerimizde bu yöndeki gayretlerine kendi 
imkânlarımız çerçevesinde yardımcı olmak 
samimî arzumuzdur. Esaret altındaki mil
letlere gerçek hürriyet ve bağımsızlık mü
cadelesinin ilk örneğini vermiş olan Atatürk 
Türkiye 'sinin bu dost memleketlerdeki müs
pet etkileri ve hatıraları bu istikametteki ça
lışmalarımızda bizim için kıymetli bir mes
nettir. 

Asya - Afrika memleketleri arasındaki iş
birliğine faydalı bir şekilde katılmak arzu
sundayız. Japonya ile aramızdaki münasebet
lerin daha da gelişmesinin mümkün olduğu 
kanaatindeyiz. 
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Lâtin Amerika memlekeleri ile siyasi, 

iktisadi, kültürel işbirliğimizi inkişaf ettir
mek için gayretlerimize devam edeceğiz. 

Dış politikamızın şimdiye kadar belirt- , 
tiğimiz presiplerine ve esaslarına titizlikle 
riayete âzami itinayı göstereceğiz. I 

Bütün Türk Milletinin üzerinde titizlikle j 
durduğu ve millî dâvası olan Kıbrıs mese
lesi, dış politika alanındaki gayretlerimizin 
başlıca temerküz noktasını teşkil edecektir. 

Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki Türk Cemaati 
nin Milletlerarası Adlanmalardan doğan hak
larının bütününü korumak, Türk Cemaatini 
yeni tecavüz veya baskılardan masun tut
mak için, millî hasletlerimizden mülhem olan 
bir azimle hareket edeceğimizi derhal ifade 
etmek isteriz. 

Bu, bizim için ahdî olduğu kadar millî ve 
insani bir vecibedir. Kıbrıs meselesinin Ak
deniz bölgesinde çok vahim bilr ihtilâf ya
ratması ihtimalinin hâlâ giderilemediği bir 
vakıadır. (Alkışlar) 

Meseleye barışçı yollarla bir çözüm şekli 
bulunması samimî temennimizdir. Bunun için 
ilgililerle müzakereye daima amadeyiz. Bu 
tutumumuzu zaıf teâkki etmek çok (büyük 
İhata olur. 

Kıbrıs meselesinin Lozan Antlaşması ile 
Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz'de 
tahakkuk etmiş olan muvazeneyi vikaye ede
cek bir çözüm şekline bağlanması pek isa- i 
betli bir yol olacaktır. Biz dış politikamız
da diğer devletlerin haklarına riayeti ken
dimize şiar edinmiş bir milletiz; kendi, hak
larımızın da son gücümüze kadar bekçisi 
olacağımızdan kimse şüphe etmemelidir. (Sü
rekli alkışlar) 

Takdir Yüce Heyetinizindir. (Sağ ve sol
dan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anayasa 
gereğince Hükümet Programının okunmasın
dan tam iki gün geçtikten sonra görüşmlerin 
yapılması icabeitmektedir. Bu ütiibarla Program 
üzerindeki görüşmeler ,1 Mart, Pazartesi günkü 
birleşimde yapılacaktır. 

3, — Bakanlar Kurulu programının okun
ması sırasında radyo ile canlı yayın yapılmamış \ 
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olduğunun anlaşılması üzerine açılan görüş
meler. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Hükümet Programı okunurken bundan 
önöe olduğu gibi, Devlet radyosundan naklen 
yayını yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? 
Bu hususu müsaadenizle öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Benim malûmatım yok. Baş
kanlığa böyle bir müracaat vâki olmamıştır. Hü
kümet istedi mi bilmiyorum. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) —. Müsaade
nizle bir hususu arz edeyim de zabıtlara geç
sin. 

BAŞKAN — TRT İdaresi Başkanlığa müra
caat ederek canlı yayın yapmak için her 
hangi bir müracaatta bulunmamıştır. Bulunmuş 
olsaydı şüphesiz gereği düşünülürdü. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Müsaade
nizle Reis Bey, bu hususu açıklıyayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMEE KAPISIZ (Devamla) — Muhte

rem Başkan, sevgili arkadaşlarım; 
1961 seçimlerinden sonra Dördüncü Koalis

yonu idrak «den Büyük Meclisinizin, geçmiş
teki Hükümet başkanlarının, iktidar başkanla
rının konuşmaları, yeni Hükümet programlarını 
okumaları, Devl'et Radyosundan saat 15 ten iti
baren Türk milletinin ıttılaına arz ediliyordu. 
Bu hususun, Türk milletinin Büyük Meclise 
yönelen dikkatlerini tatmin bakımından, bü
yük bir zaruret olduğu elbette izahtan, va
restedir. 1962, hafızam beni yanıltmıyorsa, TRT 
Kanununun çıkmasından sonra da Hükümet 
başkanlarının ve buna inzımamen Kıbrıs mev
zuundaki konuşmaların Devlet Radyosundan 
naklen verilmiş olduğu da cümlenizin malûmu 
idi. TRT Kanununun ruhunda ve metninde 
Türkiye çapındaki canlı yayınların, lâzime 
olduğundan mutlaka Meclis kürsüsünden aynı 
anda verilmesi esprisi ve görüşü hâkimdir. 
Yüksek Riyaset Divanına böyle bir yazılı 
talep, milletvekillerinden ferden veya iktidar 
partisi gruplarınca gelmese dahi, TRT Umum 
Müdürlüğünün... (Ortadan gürültüler.) Müsaa
de buyurun arkadaşlarım, evet dinliyelim, 
(Ortadan gürültüler.) Zatıâlileriniz susunca ben 
konuşurum arkadaşlarım. 

BAŞKAN ->- Arkadaşlar, rica ederim sü
kûtu muhafaza ediniz. (Gürültüler.) 
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İSMET KAPISIZ (Devamla) — TRT Umum 

Müdürünün kendiliğinden bu görevi ifa et
mesi Anayasa düzenine mutlak riayeti kendi 
nefsinde duymuş olmasından olacaktır. Şahsi 
kanaatim bu. Kabul edersiniz, etmezseniz 
muhterem arkadaşlarım. Ancak, muhterem ar
kadaşlar... (Ortadan gürültüler.) Şahsi ka
naatlerimi izah etmem'e lütfen müsaade bu
yurun arkadaşlarım. 

Devlet Radyosunun bugün, davranışları 
ile, tutumlariyle siyasi partilerin şahsiyet
lerine gölge düşürecek bir davranışını esefle ve 
ciddiyetle . ta'kibediyoruz. Millî müesseselere. 
saygılı olmak şahsan benim olduğum gibi, 
mensu'bolduğum partinin ve 5 siyasi partinin 
mutlak görüşüdür. 

Arkadaşlarım, biz Devlet Radyosunun ta
rafsız olma mücadelesini 1948 yılından beri 
yapmışızdır. Bir Basın - Yayın Vekilliği mev
zuunu.. («Turizm Bakanı» sesleri.) Arkadaşla
rım beni kızdırmak için söylüyorlar, fikir 
insicamımı kaybettirmek için söylüyorlar, su
reti katiyede Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
mevzuunun bununla bir ilgisi yoktur. Boni 
yakînen bilen arkadaşlarım bu mevzudan do
layı, benim bu mevzu ile alâkadar olduğumu 
sureti katiyede kabul etmesinler. Maksadım, 
şu anda Sayın Başbakanın konuşması ir n 
Devlet Radyosu tarafından verilmediğini be
lirtmektir. Ben bu hususun bir eksiklik ol
duğunu tebarüz ettirmek ve yetkililerin dik
katini çekmek için Büyük Meclisin ıttılaına 
arz ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Aynı 

konuda ben de söz rica ediyorum. Söz verilme
sini rica ederim. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın arka
daşlar; şimdi Turizm ve Tanıtma Bakam ar
kadaşımla görüştüm. Radyonun şimdiye ka
dar çalışmaları ne yolda devam ediyorsa o 
yokla çalışmaları için kendilerine tarafımdan 
hiçbir talimat verilmiş değildir. Binaenaleyh 
şimdi yayınlanıyor mu yayınlanmıyor mu 
bundan Başbakanlığın ve Turizm Bakanlığının 
bir haberi yoktur. Tahmin ediyoruz ki, bu 
muhtar idare... (Orta sıralardan gürültüler) 
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tahmin ediyoruz ki, bu muhtar idare, hür
mete mecbur olduğu mevzuat dairesinde va
zifesine devam etmektedir. (Sağ ve sol sıra
lardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sıra ile söz istiyenlere söz ve
receğim efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Son 
söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
(Gürültüler) Sükûneti muhafaza edin efendim. 
(Gürültüler) Oturun, efendim... 

Şimdi, alâkalılardan öğrendiğime göre TRT 
İdaresi Sayın Başbakanın, Hükümet programı
nı okurlarken banda almışlar ve kendi seslerin
den radyonun neşriyatı içinde yapacaklarmış. 
Buradan kürsüden söylenenlere ait direkt yayın 
yapmak için Başkanlığa her hangi bir müra
caat vâki olmamıştır. Yalnız banda almak için 
gerek bütçe konuşmalarında ve gerek banda 
müracaat vâki olmuş ve kendilerine izin veril
miştir. 

BAŞKAN — Buyurun Çelikbaş. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 

adına ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizden daha evvel istediler. 
O. H. P. GRÜPU ADINA FETHİ ÇELİK

BAŞ (Burdur) — Muhtere'm arkadaşlar, Sayın 
Başbakanın Hükümet programını okumasından 
sonra Başkanlık Divanında üye bulunan İsmet 
Kapısız arkadaşımızın, konuşmaların radyo ile 
ilân edilip edilmediğini sorması ve bunda bir 
kasıt araması, esef edilecek bir olaydır. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın 

Kapısız arkadaşımız Divanda üye bulunduğu
na göre bunu daha önce Divanda mevzuuıbahse-
dip veyahut bu celsede ileri sürdüklerine göre, 
konuşmaya başlamadan evvel feunu mevzuubah-
setselerdi hiçbir mesele ortaya çıkmadan maksat 
halledilebilirdi. Bunun olmaması, bizim için 
de üzücü olmuştur arkadaşlar... Fakat T. B. 
M. M. nin bir başka topluluğunda yani Cum
huriyet Senatosunda Başkanlık Divanı uygun 
görürse bu konuşma bizzat celse içerisinde ya
yınlanmak suretiyle maksat hâsıl olabilir. Ar
kadaşımızın başta ortaya atılabilecek bir mev
zuu, başta ortaya atmak imkânı varken ve 
Başkanlık Divanınca müspet olarak 'halledilme-
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si imkânı mevcutken ve buna imkân varken 
bu imkân bertaraf edildikten sonra ortaya at
ması hakikaten üzücü bir olaydır. Biz bunun 
her hangi bir maksada atfetmenin isabetli ola- • 
mıyacağı kanaatindeyiz. Olaylar açıktır. Baş
ta söylenebilecek bir mevzıu bütün ihtilâfları 
bertaraf edebilirdi. Bu konuşmalara meydan 
vermesi cidden üzücü olmuştur. Mâruzâtımız 
budur. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı. (Sağ ve sol
dan şiddetli alkışlar.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; Üçüncü Hükümetin kurulu
şu vesilesiyle TRT İdaresi, bizzat Meclis Baş
kanının müsaadesini almadan canlı yayın yap
mak için tertibat almıştır. Keyfiyet kendisine 
intikal ettirildiği zaman ne cevap verdiğini de 
Sayın Başkan burada huzurunuzda açıklamış
tır. Devlet Radyosu, Anayasa hükmüne göre 
tarafsız olmak mecburiyetindedir. Muhtar ida
re olmak demek Devlete karşı hali isyanda ol
mak demek değildir. (Sağdan alkışlar) Ana
yasayı çiğnemek demek değildir. (Soldan ve 
sağdan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakanın radyo idaresinin kanun 
çerçevesinde vazife gördüğü yolundaki beya
nına iştirak edemiyeceğimi huzurunuzda ifade 
ederim. (Alkışlar) Gerçekleri Sayın Başba
kan da en az benim kadar bilmektedir. Öyle 
zannediyorum ki fartı nezaketi bu şekilde ko
nuşmaya kendisini sevk etmiştir. (Sağ sıralar
dan alkışlar) 

8. — Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/530,1/121) (S. Sayısı : 875) (1) 

(1) 875 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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leri) Müsaade buyurun efendim, bu mesele 
üzerinde kimseye mütemadi konuşmak için 
söz veremem. (Gütültüler) 

Arkadaşlar mesele şudur: TRT İdaresi Mec
lis Başkanlığına müracaat ederek Meclis mü
zakerelerinin buradan direkt olarak yayınlan
masını istediği zaman, ne için olduğunu öğren
diğimiz takdirde kendilerine müsaade verilmek
tedir. Meclis Başkanlığı tarafsız tutumu iti
bariyle TRT İdaresine şu. zatın veya Hükümet 
Başkanının beyanını direkt olarak vereceğim 
diye bir mühadelede bulunamaz ve Meclis Ri
yaset Divanı böyle bir karar almaz. Canlı ya
yın istiyorsa Hükümet, TRT ye bu isteğini bil
dirir, TRT Meclis Başkanlığına müracaat ede
rek izin alır. (Gürültüler) Mesele bundan iba
rettir arkadaşlar. (Gürültüler «söz istiyoruz»1 

sesleri) 
Efendim, bu hususta müzakere açılmış de

ğildir. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Hükümet Başkam tarafından okunan Hükü
met programı benim gibi birçok muhalefet mil
letvekillerine verilmemiştir. Bir an evvel ve
rilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Hükü
met programı bastırılarak Başbakanlıktan Mec
lis Başkanlığına verilmiş ve dağıtılmıştır. Al-
mıyan arkadaşlar varsa Başbakanlıktan isteriz, 
dağıtırız. (Orta sıralardan: «Muhalefet millet
vekillerine verilmedi» sesleri) Muhalif, muva
fık hepsine verildiği kadar dağıttık efendim. 
(Orta sıralardan gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Sayın Demirsoy... 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı efendim? Yok. Maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı?. Oy toplama muamelesi bitmiştir, 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, me
sele tavazzuh etmiştir. («Hayır, hayır» ses-

Şimdi müzakerelere devam ediyoruz efen
dim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Ege üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesinhesap 

Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı genel gideri (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği gibi 11 604 661 lira 65 
kuruşu âdi bütçe giderine, 2 424 213 lira 58 ku
ruşu yatırım giderlerine ve 29 688 lirası da ba
ğışın yatırılma gayelerine harcanmak suretiyle 
toplam olarak 14 058 563 lira 23 kuruştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı?. Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı gelirinden yapılan tahsilat (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 16 550 222 lira 22 
kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı gelirinden yapılan tahsilat ile aynı 
yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
2 491 658 lira 99 kuruş gelir fazlası olarak er
tesi yıla devrettirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ilişik (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında 
gösterilen 2 632 805 lira 38 kuruş yok edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Asım 
Eren, buyurunuz. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, raporda da ıttılaınıza arz edildi
ği veçhile 1950 yılından 1960 yılma kadar olan 
devre içinde mütemadiyen ertesi yıla devredi
len bir gelir fazlası meselesi nihayet bu madde
de 2 milyon küsur lira olarak, yok edilmek I 
suretiyle, devir de edilmeksizin, tasfiye edilmek 
istenmektedir. ı 

Yeni kurulmuş bulunan bu üniversitenin 
binbir tane ihtiyacı vardır. Kalkınma Plânın
da kendisine ayrılan yatırım ödeneklerinin ki
fayetsizliği aşikârdır. Bundan başka bu bölge-
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nin çocuklarını burs vermek suretiyle pekâlâ 
artan para ile fazla miktarda olarak sinesine 
alması, barındırması, bunun için yurtlar inşa 
etmesi, iaşe ve ilbasmı temin eylemesi müm
kün iken 2,5 milyon liranın yok edilmek sure
tiyle tasfiye edilmesi, bir ilgisizliğin ifadesi
dir. Milletimiz bu ödeneği bu üniversiteye ver
miştir. Geliri fazla ise, ona göre sarf yerini 
hemen bir kajıun maddesiyle Sayın Millî Eği
tim Bakanlığı buraya getirir ve bizden alırdı. 
Biz yok edilen tahsisatlara burada acıyoruz. 
Verilmiş olan bu paraları vaktinde üniversite
nin gerek kendi bina gelişmeleri ve gerekse 
Avrupa'dan, Amerika'dan getirilecek teçhizat 
gelişmeleri (ve bilhassa Tıp Fakültesi için ge
rekli olan ilâç ve teçhizat gelişmeleri) ve ge
rekse fakir çocukları sinesinde okutup daha 
fazla Türk evlâdını yetiştirmesi bakımından har
caması gerekirdi. 

Bu hususta alâka göstermelerini bundan 
sonraki yıllar için ilgililerden temenni ediyo
rum. 

Bu 1960 senesinin kesin hesabıdır. Temen
ni ederim ki 1962, 1963 kesinhesaplarmda bu 
gibi yok edilmeler gözümüze çarpmasın. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1960 bütçe yılında bağışla
nan 4 688 lira, 902 nci bölüme ödenek olarak 
konulmuş ve bu miktar tamamen harcanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1959 yılında bağışlanıp o yıl 
içinde harcanmıyan 25 000 lira 1960 yılı büt
çesine aktarılarak 901 nci bölüme ödenek ola
rak konulmuş ve tamamen harcanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sununyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Millî 

Eğitim ve Maliye hakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza sunulacak
tır. Yuvarlakları dolaştırınız. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Baykan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali J)iz-
man'ın, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi . Hilmi Onat ve 
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadü 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkındaki kanun tekliflerine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Mület Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 2/360; Cum
huriyet Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 445 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Yok. Komisyon ol
madığından dolayı bunu geçiyoruz. 

10. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karakisar Milletvekili Asım 
Yilmaz'ın, Kat mülkiyeti kanun- teklifleri ve. 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) (1) 

BAŞKAN — Bakan ve komisyon burada
lar. 27 nci maddede kalmıştır. 27 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Beşinci bölüm 
Anagayrimenkulün yönetimi 

A) Genel kural 

MADDE 2 7 . — Anagayrimenkul, kat malik
leri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, ka-

(1) 524 S. Sayılı basmayazı 23 . 2 . 1965 ta
rihli 62 neî JtirUsvmin sonundeidtr, 
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nunların emredici hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle, bu kural tarafında karralaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, kat mülkiyeti gibi esaslı bir konunun 
birinci şartı buna ait mevzuattaki vuzuh ve sa
rahattir. Bu tasarıda, vuzuh ve sarahate ge
reği kadar önem verildiğini müşjahede etmiyo
ruz. 

İkinci husus da, tesis edilen mülkiyetin yö
netilmesidir. Şimdiye kadar Türkiye'de tesis 
edilmiş irtifak hakları mevzuunda aııagayri-
menkulün yönetimi ile ilgili esaslı bir mevzuat 
olmadığı için ne yönetim kurulları, denetle
me kurulları ihdası mümkün olabilmiş, toplan
tılar yapılabilmiş, tıpkı bir denetim şeklinde 
ibrası, idaresi mümkün olabilmiştir. İşte bun
dan dolayıdır ki, katların veya anagayrimen-
kulün idaresinde zaman zaman birçok ihtilâf 
baş göstermiştir ve bu ihtilâflar nihayet mah
keme kapılarına kadar gelmiş. Ve epeyce ye
kûn tutabilecek had bir seviyeye de ulaşmıştır. 

Tasarının 5 nci bölümü 27 - 45 nci maddeye 
kadar olmak üzere 19 maddeyi ihtiva etmekte
dir ve komisyon yalnız bu bölümde 32 nci mad
deyi değiştirmektedir. Benim söz ahşımdaki 
maksat 27 nci maddeden başlamak üzere, bun
dan sonra gelecek maddelerin de iyi bir şekilde 
tedvin edilmiş olduğunu belirtmekten ibarettir. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Yönetim plânı 
MADDE 28. — Yönetim plânı yönetim tar

zını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve 
denetçilerin alacakları ücreti ve yönetimine ait 
diğer ''hususları düzenler. Yönetim plânı bütün 
kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmün
dedir. 

Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hal
lerde, anagayrimenkuKm yönetiminde doğa
cak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hüküm
lere göre karara bağlanır. 

Yönetim plânınm değiştirilmesi için kat ma
liklerinin oy birliği şarttır, Bu sağlanamazsa, 
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kat maliklerinden birinin istemi üzerine hâkim I 
müdahale eder ve 33 ncü maddeye göre kara
rını verir. I 

Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklik
ler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cü
zi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. 

Yönetim plânının ve onda sonradan yapı- I 
an değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğü
nün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu 
değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat 
mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında sak
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHÎR GİRİTLİOĞLU (Edirne) Muhterem 
arkadaşlarım, 28 nci madde yapılmış olan yöne
tim plânlarının varlığını vaz'etmektedir. Bütün 
gayrimenkullerde maledilen ve nizami prensip 
olarak kabul etmiştir ki, bu madde hep değişik
lik şartlarını tadadetmiş bulunmaktadır. Ka
nunun kabulünden evvel bu sistem fiilen işleme
ye başlamıştır. Kat mülkiyeti fiilen Türkiye'de 
vardır. Binaenaleyh, mevcudolan katların malik
leri arasındaki yönetmeliğin ilk kuruluşuna ait 
bir hükme ihtiyacımız vardır. Kanaatimce 28 
nci maddeye bir ek fıkra eklenmesi gerekir ve 
bu ek fıkra, ilk yapılacak yönetmeliğin ne şekil- ı 
de, hangi şartlar altında yapılacağını göster
melidir. Ondan sonra 28 nci maddenin hülküm-
leri yürürlüğe konulmalıdır. Bu maksadı sağ
lamak amacı ile bütün .kât mülkiyetime ait ilk 
yönetmelik plânlamalarının yapılmasını müm- ı 
İdin kılan bir teklifi taıkdim ediyorum. Kabu- I 
lünüze mazhar olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
Sevkedilen tasarı anagayrimenkulün idaresin- { 
de pay sahiplerinin bir karar etrafında toplan- I 
malarını ve varılan kararın anagayrimenkulün 
pay sahiplerini bağlaması esasına dayanıyor 
ve isteniyor iki, kat •mülkiyetine sahip olan I 
kişiler böylece aralarında hukukî disiplin için
de yaşasınlar. Tasarının maksadı bu olduğuna ; 
ve Meclisin de müzakere ile varmak istediği ; 
netice sıhhatli bir mülkiyet nizamını temin 
bulunduğuna göre, Meclisin esas tuttuğu he
deflerden bir tanesi bu vesikaların bir an ev
vel süratle ve sıhhatla yapılmasını temindir. 
Tasarıda nazarı dikkatimi »celbeden husus, bu 
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kabîl vesikaların vergi hukuku bakımından ta
bi olması lâzımgeldiği esaslardır veya muafiyet 
düşünülüyorsa tabi olması lâzımgelen muafiyet 
esaslarıdır. Şimdi tasarı kat maliklerinin, pay 
sahiplerinin ibi.r vesika akdettiklerini düşünüyor 
ve bunu 'bağlayıcı mahiyette görüyor. Bu vesi
ka hangi kıymet üzerinden damga resmine ta
bi olacaktır? Bu vesika harca tabi olacak mı
dır? Bu vesikanın ıtapuya «fosili harca tabi ola
cak mıdır? Olacaıksa binanın tamamının kıyme
ti üzerinden ne suretle ödenecektir? Bunlar tat
bikatta zannediyorum tatbikatçıları düşündü
rücü sualler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 
sebeple lütfeder Komisyon bu istikamette ha
zırladığı hükümler varsa o hükümler hakkında, 
değilse tasarının nihayetine ilâve edilmesini dü
şündüğü hükümler hakkında izahat verirse mut
main olurum. Aksi halde şunu düşünüyorum: 
Bir gayrimenkul düşününüz, bir apartman, he
yeti uımuımiyesinin kıymeti bir milyon liradır; 
böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi, bir milyon 
lira üzerinden her ikat sahibinin hissesine dü
şen damga resmini evvelemirde ödemesi ile müm
kündür. Bu ödemeyi yapamadığınız müdde'tçe 
kat mülkiyeti tasarısının o malikler ara
sında işlemesi de mümkün olmıyacaktır. Bu
nun tescilini düşünürseniz, tescilin de kıymeti 
aynı esaslar üzerinden olacaktır. 

Eğer Komisyon bu istikamette düşüncesini 
lütfeder Heyetinize izah buyurursa onun üzerin
de bendeniz de belki yeniden konuşmak zarure
tini hissetmeden meselenin halledilmiş olacağına 
kaani olacağım. Saygılarımı sunarım. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sıranız gelince söz veririm efen
dim. Buyurun Sayın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; mevcut 
tasarının esaslı madelerinden birisi üzerine gel
miş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruflarını bir kat 
mülkiyetine bağlamak suretiyle hayatlarını hu
zur içinde geçirmek istiyen kimselerin bu huzur
larını sağlıyaeak olan yönetim plânı muhakkak 
ki, tasarıda çok mühim bir yer işgal etmesi icabe-
der. Maddeyi tetkik ettiğiniz zaman görmekteyiz 
ki, bu maddede yönetim plânının bütün ihtiyaç
ları karşılıyacak şekilde tedvin edilmemiştir. Çün
kü maddede büyük boşluklar bulunmaktadır ve 
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kat maliklerinin mükellefiyetlerini ve kaza yöne
tim planındaki yerlerini, aralarından biri itiraz 
ettiği takdirde, hâkimin müdahalesini emretmiş 
olması ve halledileceğini bildirmiş olmasına rağ
men, haddi zatında benden evvel görüşmüş arka
daşların da buvurmuş oldukları gibi, bu madde 
yalnız ana fikirleri söylemiş, fakat tatbikatta kar
şılaşılacak ve bizatihi memleketimizde tahakkuk 
etmiş olan kat mâliklerinin yönetim pirinim vu
zuhtu bir şekilde çıkaracak durumda delildir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu maddeyi bu şe
kilde kabul edecek olursak tatbikatta büyük ak
saklıklar, büvük çelişmeler dolacaktır. Onun için 
yönetim r>l ânının vergi yönünden olsun, keza yö
netim plânının yanılması yönünden olsun, mu
hakkak ki, bu maddeye ilâve edilecek hususlar 
mevcuttur. Bendenizin istirhamı, Yüksek Ko
misyonun bu hususları daha müdellel bir şekilde 
ele almak suretiyle maddevi tedvin etmesini ve 
huzurunuza bütün açı kliği vle getirmesini arz ve 
talebederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ fMardin) — Muhterem arka
daşlarım, müzakeresi yapılan 28 nci madde kat 
sahiplerinin idaresi ile ilgili ve onlar arasındaki 
idari münasebetleri tanzim eden bir maddedir. 
Madde tümü itibariyle komisyon tarafından iyi 
tedvin edilmiştir. Yalnız ben maddenin 3 ncü 
fıkrası üzerinde bâzı görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 

Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler 
bütün kat malikleri ile onların külli ve cüzi ha
leflerini ve yönetimci ve deneticileri bağlar... 

Muhterem arkadşalarım, gerek bir tasarı ve 
gerekse bir madde ve onunla ilgili bulunan fık
ralar tedvin edildiği zaman o kanunla, tatbikatı 
ile ilgili bulunan mevzuattan ayırmamak iktiza 
eder. Daima aynı gayeyi istihdaf eden mevzuat 
arasında hukuki ve fiilî irtibat sağladığı takdir
de, kanunun, maddelerinin tatbik kabiliyeti çok 
iyi olur ve o kanun çok iyi işler. 

Şimdi ben Medeni Kanunumuzda ve Türk 
hukuk hayatımızda külli ve cüzi halef diye bir 
tâbir bilmiyorum. Cüzi halefin ve külli halefin 
mânası nedir. Burada komisyon yüksek huzuru
nuzda izah etsin. Külli halef belki madde için 
akla gelebilir. Meselâ bir kat maliki bir gayri
menkulunu satmak istediği takdirde satan şahsa 
jsülli halef denebilir. Ama cüzi halefin ne Mede-
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ni Kanunda ve ne de hukuk mevzuatımızda yeri 
voktur. Onun için hukukî bünyemize ve hukuk 
nrensipleri ile kabili telif olmıvan tâbirlerin 
kanuna vaz'edilmemesini, maddelere ithal edilme
mesini ben temenni etmektpyim. Evvelemirde 
komisvon tarafından bu maddenin izah edilmesi 
mütalâasmdayım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 

ASIM EREN (NiŞde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım. bir tercüme terimi olarak kabul etti
ğim nlân kelimesi yerine, bu pirin sözleşmesi ma-
hivetinde telâkki edilmesine aidolup bu ikincisi
ni fazla bularak doğrudan doğruva bu madde 
başlısının yönetim sözleşmesi ve metindeki rrerek 
bu madde ve gerek sonraki mndde-le yönetim 
nlânı dive precen bütün terimlerin yönetim sözleş
mesi seklinde değiştirilmesi lüzumuna kaaniim. 
Çünkü sözleşme kelimesi, her ne kadar kanun 
burada r»lân kelimesinin sözleşme mânasına geldi
ğini tasrih edivorsa da. Borçlar Kanunu p-eve^in-
ee akdin, sözleşmenin bir terimi vardır, iki teri
mi yoktur. Alındılı mehaz kanundan, yabancı 
kanunda plân kelimesi var diye, aynen buraya 
nktarmavı kendi hukuk mevzuatımız bakımından 
doğru bulmuyorum. Bu bir. 

tk incisi daha ileride 37 nci maddede vönetim 
•nroiesi dive bir terim vardır ve o yöneticinin se
çilir seçilmez, tâvin edilir edilmez, o ana srayri-
menkulün iadesi için evvelâ no nribi giderler lâ
zım, bir yıllık Ckapıcı, ısıtma, tamir v. s. olarak) 
Tİ derini tahminî olarak bulur» ona mukabil arsa 
navı hesabiyle bütün kat maliklerinden ve bakım
sız bölüm şahinlerinden arsa pnvı nisbetinde al
ması gerekli delili tesbit eden bir proje yanması 
ieabeder ve proieve 15 gün içinde kat malikleri
nin itiraz hakkı bulunması, itiraz edildiği takdir
de muterizin rızasına müsteniden tadil edilmesi 
veva yeniden bir proje yapılması gibi bir hüküm 
37 nci maddede gelmiştir. 

Şimdi yönetim sözleşmesiyle bu yönetim pro-
i^i arasında, gelir gider projesi arasında bir 
münasebet, bir bağlantı vardır. Bunların ayrı 
ı v n mütalâa edilmesi hukukan mümkün değil
dir. Ç'inkü yönetim plânı diye burada zikri ge
cen pxhn da bütün 'gelir ve giderler ve kat malik» 
Teriyle bağımsız bölüm sahiplerinin bu mükelle
fiyete bağlı olduklarına dair tahkim edici âmir 
hüküm bulunacaktır, Bulunmadığı takdirde 
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SIK istediğini?; kadar sözleşme mahiyetinde de
yin kendisini hukuk hâkimi karşısında hiçbir 
kat maliki, ileride o yönetim prouesine muteriz 
olduğu takdirde kabul etmez. 37 nci maddeye 
yani proje maddesine dayanır. Bu plân mad
desi hükmünü sıfıra indirir. 

O itibarla muhterem arkadaşlarım, her iki 
maddenin birbiriyle hukukî münasebetini muh
terem komisyonun tekrar ele almasını, şayet 
buna lüzum görmüyorsa, şu halde şimdi tak
dim edeceğim tadil önergesiyle bu maddede
ki yönetim sözleşmesi plânı kelimesi yerine 
sözleşme tâbirini ikame eylemesini ve hukukî 
mevzuatımıza bu işi tevfih eylemişini istirham 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KEHtM GÖKAY (İstanbul) 

—• Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; Kat 
Mülkiyeti Kanununun iyi işlemesinde yönet
menin mühim bir rolü olduğundan şüphe yok
tur. Ben de Muhterem Asım Erten arkadaşı
mız gibi bu plân kelimesi yerine doğrudan doğ
ruya (yönetme sözleşmesi) tâbirinin kullanıl
masını daha uygun buluyorum. I 

Yalnız bu maddede ikinci bir zorluk var : 
O da burada oybirliği deniyor. Yönetim söz
leşmesi şeklinde bir değiklik yapılırken hv 
oybirliği yerine, daha demokratik olması ba
kımından, «çoğunlukla» tâbirinin tasarıya alın 
masma imkân yok mudur? Muhterem komis
yondan bu hususta izahat istirham ediyorum 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon sorulan suallere ce
vap versin. I 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım. I 
Giritlioğlu Beyefendi 28 nci maddenin kifa- I 
yetsiz olduğunu yönetmin esasa bağlanma- I 
sini istediler. Bu hususa taallûk eden kısım I 
için ileride tetkik edeceğimiz sonradan yapı- I 
lan binalar için bir 51 nci maddede vardır. I 
O madde geldiği zaman görüşelim. Bu takrir- I 
lerini şimdilik geri alsınlar, çünkü 51 nci I 
maddede bu husus sarahaten zikredilmiştir. I 
Eğer noksanlık varsa orada doldururuz. I 

Aydın Bolak Beyefedi arkadaşımız da hare- I 
lardan bahsettiler. Aynı kanunun 55 nci I 
maddesi bu hususa taallûk eden hükümler I 
vaz'edilmiştir. Bu hususa yine o maddeye taal- | 
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lûku cihetiyle o maddenin görüşülmesi sıra
sında cevap vereceğiz. 

Talât Oğuz Beyefendi arkadaşımız 28 nci 
maddenin üçüncü fıkrasında bulunan (oybir
liği ile) tâbirinin kaldırılmasını... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Oybirliği me
selesi değil, külli ve cüzi halef tâbirinin iza
hını istemiştim. Oybirliğini Fahrettin Kerim 
Bey söylediler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Devamla) — O halde Fahrettin Ke
rim Beye cevap vereyim : 

İttifak şart. olmadığı takdirde esasen aynı 
kanunun 33 ncü maddesinde (karara razı ol-
mıyan ortaklardan biri hâkime müracaat et
mek suretiyle bu hususu karar altına aldı-
rabilir), diyor. Bu hüküm vaz'edilmiştir. 

Şimdi bu hususlara böylece cevap verdik
ten sonra, 28 nci madde üzerinde yapılması 
istenen tadilleri - çünkü bu madde gayet sa
rih, esaslı hükümler vaz'etmiştir - komisyo
numuz kabul etmemektedir. Maddenin aynen 
kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yönetim (plânı) sözleşmesine 
tahvil hususundaki, fikriniz nedir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Devamla) — Beyefendi, bu yönetim 
nlânı iki gayrimenkul üzerinde mütalâa edil
mesi lâzımgelir. Yeni tesis edilmiş olan gay-
rimenkuller üzerindeki yönetim plânı; bir 
de halen mevcudolan gayrimenkuller kat mül
kiyeti haline çevrildiği takdirde yapılacak 
vönetim plânıdır. 28 nci madde, yeni yapı
ncak olan gayrimenkullerc ait hükümler vaz'-
etmektedir. 51 nci maddede, yapılmış olan 
^ayrimenkuller için hükümleri mevcuttur. 
Orada açlıklık varsa bu noktayı düzelteceğiz. 

ASIM EREN (Niğde) — Plân perine söz
leşme kelimesini kullanamaz mısınız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Devamla) — Plân malûmuâliniz bir 
gayrimenkulun plânıdır, veya idarenin plânı
dır. Sözleşme; karşılıklı bir akittir. Bu ba
kımdan o terim yerine onu koyamayız. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, kür
süden komisyonun izah etmesini istediğim hu
susları komisyon izah etmedi. Bunların birkaç 
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kelime ile izahını istedim. Cüzi ve külli halef
ten neyi kasdediyor. Komisyonu bunu izah et
mediler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bugün bu gayrimenkul mülki
yetinin tapu muamelâtında müteamel olan 
usul. şudur. İrtifak senetleri, kat mülkiyetini 
-tescil ediyordu ve irtifak hakkı senetleri noter
likte yapılan bir sözleşmeye istinadediyordu ve 
bu sözleşme de tapu kütüğüne kaydediliyor ve 
'tapu sicil muhafızlığında vesika olarak dosya
da saklanıyordu. Bugün halen mer'i olan usul 
budur. Biz buna irtifak sözleşmesi diyoruz. Ha
len bütün mütaaddit katları, mütaaddit sahip
lere satmak suretiyle ev yapanların, ilk talibo-
iandan itibaren imzaladıkları vesika böyle bir 
noterlik sözleşmesidir. Şimdi hu tatbikat devam 
•ediyor demektir. Zaten ikinci cümle ile de bu 
plân sözleşme mahiyetindedir diye teyidediyor. 
Şu halde niçin dolaylı konuşalım ve kanun 
niye daha net bir tarife gitmesin? Bugünkü tat
bikat bu merkezde olduğuna, yani noterlikten 
bir sözleşmenin irtifak hakkını tesis etmeye va
reste kalındığına ve bu tapuda aynî hak teşkil 
etmek üzere tescil edildiğine göre, buna da
yanılarak, yine komisyonun getirmiş olduğu me
tinde, ikinci cümlede bunun sözl'eşme mahiye
tinde olduğu da tekit olunduğuna göre, yapı
lacak iş, doğrudan doğruya dolaylı tarife git
mek değil, net olarak, direkt şekilde bu tarifi 
getirmektir. O da yönetim plânı demektir. Kal
dı ki, muhterem komisyon sözcüsü 37 nci mad
dede demin arz ettiğim yönetim projesi, yö
neticinin ele alacağı projeden bahsetmemiştir. 
Ona da cevap vermeleri gerekir. Çünkü onunla 
bunun bağlantısı vardır. Bu projede yöneti
ciye verilecek olan gider ve gelirleri toplama, 
itirazları karşılama ve yeni bir proje yapma 
gibi vecibeler, ancak yönetim plânı dediğimiz 
sözleşmenin içinde zikredilmek, bidayetten kat 
maliklerinin tasdikına arz edilip imza edilmek 
suretiyle bir hukukî kıymet ifade eder. Yoksa 
her kat maliki itiraz etmek istediği zaman, bu 
plândan ayrı o projeye itiraz hakkım var 
der, kanunda yeri vardır, plânı sıfıra düşü
rür, istediği zaman itiraz eder. Hâkime mü
racaat hakkını bu madde veriyor, o madde ver
miyor. 
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Bu itibarla aynı konuya temas ettiği için, 

aynı vecibelere taallûk ettiği için bir bağlantı 
lâzımdır. Bu bağlantıyı tesis edebilecek en mâ
kul şekli komisyon kendisi tezekkür edebilir. 

Çok rica ediyorum, bu noktadan tetkik bu
yursunlar ve 37 nci maddedeki bu yönetim 
projesi terimiyle buradaki yönetim plânı yani 
yönetim sözleşmesi terimi arasındaki hukukî 
münasebeti arasınlar ve bunları birbiriyle bağ
daştıracak şekilde, ileride 37 nci maddede bir 
esas hazırlasınlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünden Talât 
Oğuz arkadaşımız maddedeki külli ve cüzi ha
lefler tâbirinin izahını istiyor. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, cüzi 
halef ve külli halef artık hukukun alfalbesi 
mahiyetindedir. 

Külli halef sudur. Miras intikal eden, teva -
riis eden mirasçılardır. 

Cüzi halef ise hukukî tasarruf neticesinde, 
satış, vasiyet, hibe yoluyla bir kısmını temellük 
eden tasarruftur. Külli halef ise, kanuni bir 
haktır, mirasla intikal eder. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz bu kürsüde vâki konuş
mamda, komisyon sözcüsünün külli ve cüzi ha
lef tâbirlerinin izahını istemiştim. Fakat her hal
de komisyon sözcüsü ve komisyon adına konu
şan arkadaşını, cüzi ve külli halef tâbirlerini 
bilmediği için ve komisyona gidip bunları öğ
rendikten sonra bu kürsüden konuştuğu için... 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşmayın Sayın 
Oğuz. İzahat verdiler. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, evvelemirde Medeni Kanunda na
zari sahada cüzi ve külli halef tâbiri diye dar 
mânada ifade edilen bir tâbir mevcut değildir 
(C. H. P. si sıralarından «doğru, doğru» sesle
ri) Miras hukukunu, medeni hukuku huzuru
muza getirmek suretiyle komisyon burada eğer 
cüzi ve külli halef tâbirlerini izah etmek zah
metine katlandıkları takdirde biz hukukçuluğu
muzu kendi bünyemizden nefyetmeye hazırız. 
Onun için tasarıyı maddeleri tedvin ettiğimiz 
zaman her şeyden evvel komisyon, tatbikatçıla-
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rm bu kanunu tatbikat safhasına koyacak in
sanların, vazifeci memurların anlıyabileceği şe
kilde tâbirleri maddelere, kanuna koymaları 
icabeder. Ne demek cüzi halef, külli halef1?.. 
Yok öyle bir şey Medeni Kanun ve miras huku
kunda. Yahut birinci satıcıdan sonra gelen 
satıcı? Alıcı tâbirini kullansınlar ki herkesin 
anlıyabileceği mânada bir ifade tarzı kullanıl
sın. O bakımdan hukuk bünyemizde mevcudol-
mıyan bir tâbirin mevcutmuş gibi gösterilmesi 
doğru değldir. Bu maddenin tedvini hususunda 
mevcut zarurete ve faydaya inanıyorum. Ko
misyonun maddeyi tedvin etmesi iktiza eder. 
Görüşlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Bu madde hakkında üç öner
ge verilmiştir. Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

28 nci maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 
hükmün eklenmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Ek fıkra : 

i lk yönetmelik sözleşmesinin yapılması İ10 ve 
31 nci maddelerde yazılı nisap hükümleri için
de, kat maliklerinin yapacakları toplantı so-
nunda karara bağlanır. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Bunu, 
51 nci maddede müzakere edilmek üzere geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

İkinci verilmiş önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 

'.28 nci maddenin son fıkrasına «bu madde 
•gereğince yapılan sözleşmeler her türlü Dama
ğa Vergisi Hare ve resimlerden muaftır.» fıkra- • 
ısının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. , i 
Balıkesir 

Aydın Bola'k 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 28 nci maddesinin başlığı ile met- ' 

ilindeki (plânı) kelimesinin yerine (sözleşmesi) 
kelimesinin konmasını ve (yönetim plânı bütün 
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kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmün
dedir) cümlesinin çıkarılmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : Şifahen arz edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi, bu 

iki önergeyi birer birer okutup oyunuza sunaca
ğım. Bu ikincisi, bu okuduğumuz ikinci takrir 
asıl maddeye taallûk ediyor. Asım Eren Beye-
fendininkini evvelâ okuyunuz. 

(Asım Eren'in önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖCZÜSÜ NACİ 

GÜR AY (Elâzığ) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İştirak etmiyor. 
Tadil önergesini oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ahmet Aydın Bolak'm önergesi tekrar 

okundu. ) • • - - • 
BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu! 
ADALET KOMİSYONU SÖCZÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — 55 nci maddede muafiyet 
kısımları vardır, o zaman görüşülmesini istiyor 
ruz, o zaman nazara alırız. 

BAŞKAN — 55 nci maddede muafiyet kı
sımları var o zaman görüşürüz diyorlar. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ka
nunun tamamına şâmil olmak kaydiyle takri
rimi geri alıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —r 28 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I - Toplantı zamanı 
C) Kat malikleri kurulunun toplantısı v,e 

kararları 

MADDE 29. — Kat malikleri kurulu, yılda 
bir defadan az olmamak üzere, yönetim plâ
nında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir za
man gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı 
içinde toplanır. 

önemli bir sebebin çıkması halinde, yönetici
nin veya denetçinin veya kat maliklerinden 
üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için iste
nilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat 
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir 
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taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bil
dirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her za
man toplanabilir. 

ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda ye
ter sayısının sağlanmaması halinde, ikinci top
lantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Gürer. 

MUSLÎHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; kat sa
hipleri malikleri kurulunun toplantı ve karar
ları hakkındaki düzenlenmiş olan bu madde 
hakikaten gayet yerindedir. Fakat, tatbikatta 
çağrılarda gözükmektedir ki, birtakım hüsnü-
niyetsiz kat maliklerinin bunu mektupla veya
hut da elden dolaştırmak suretiyle, bir kâğıda 
imza ettirmeleri suretiyle, önemli toplantılara 
lüzum hissedildiği zaman çağrılara, eğer kendi
leri yakından alâkadar ediyor ve kendilerini bir 
emniyet altına sokacak bir çağrı ise, hüsnüni-
yetsiz bir malik bulunabilir. Ve bu malik dola-
yısiyle bu çağrıyı tebliğ etmemek, tebellüğ et
memek veyahut da te'bliğe gelen kimseyi daha 
müşkül vaziyete sokacak birtakım hakaretamiz 
sözler de tatbikatta bulunmuş olabilir. Onun 
için bendeniz ikinci fıkrada «önemli bir sebe
bin çıkması halinde yöneticinin veya denetici
nin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi 
üzerine ve toplantı için istenen tarihten en az 
15 gün evvel bütün kat malikerine imzalattırı
larak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla» 
ibaresinden sonra bu işi daha garantiye almak 
babında Tebligat Kanununda da en garanti mü
essese olan noterleri de işin içine sokmak istiyo
rum. Ve onun için şayet Yüksek Komisyon bir 
çağrı, "bir taahhütlü mektup denetçinin veya 
yöneticinin veya 1/3 malikin kendi ihtiyarına 
bırakılmış bir husustur. Zaten maddede «veya» 
demek suretiyle ihtiyara 'bırakıyor. Bendeniz 
bir «veya» daha eklemek suretiyle, eğer bu çağ-
ran kimseler 1/3 malikler veya denetçi veya 
yönetici isterlerse noter vasıtasiyle teb
ligat yaptırmalarının fıkraya eklenmesi 
için bir önerge takdim ediyorum. Belki ilk na
zarda muameleyi zorlaştırır gibi gözükürse de 
ibu veyalar' içinde bulunacağı ve ihtiyarı oldu
ğu için Yüksek Heyetiniz hüsnüniyetsiz malik
lere karşı durumu garanti altına alan bir hu-
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sus olduğunu kabul ederse memnun olacağım. 
Hürmetlerimle, önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Madde, paydaşlar arasında önmukavelenin ha
zırlanmış olması esasına göre düzenlenmiştir. 
Mütaakıp yıllar toplantıları için de hüküm sevk 
edilmiştir. Halbuki kanun meriyetiyle ve tatbika
tı ile birlikte birçok irtifaklı mülkiyet kat mülki
yeti haline gelmesi için paydaşlara toplantı yap
mak mecburiyetini de tahmil etmektedir. Bu top
lantılara kimin davet edileceği, ilk davetin kim
den geleceği hükmü metinde yoktur. Tatbikat
çı için bir boşluk görünen bu hükmün Komis
yonca doldurulmasında zaruret görürüm, bir. 

İkincisi, bu tebliğler, Sayın Gürer'in temas 
ettiği gibi, taahhütlü mektupla da düşünülmüş
tür. Yalnız kat 'maliklerinden veya hissedarlar
dan bir tanesinin hariçte bulunması halinde 
cidden diğer malikler için müşkülât doğmak
tadır. Bendeniz tatbikat yıllarımda üç hisseda
rı hariçte bulunan bir müşterek gayrimenkulun 
sahiplerinin aralarında böyle bir mukaveleyi 
akdedebilmek maksadiyle o üç hissedara ya
bancı memleketlerde tebligat yapmanın sıkın
tısını yaşadıklarını bilirim. Bu sebeple madde
de eğer Komisyon taahhütlü mektupla birlikte 
bir tebliğ sisteminde, hariçteki hissedarlar için, 
(ki, bâzı devletlerle aramızda tebliğ hükümleri 
de cari değildir, ancak mektupla muhabere 
mümkündür) bir imkân düşünürse minnettar 
olurum. Herhalde ilk arzım hususunda Komis
yonun, maddedeki boşluğu doldurucu bir tek
lifi olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen ? Buyurun Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu kat mülkiyeti biraz da ortakların yekdiğeri
ne itimadına dayanan ve ortak adedi pek fazla 
olmıyan şahıslaıdan teşekkül etmiştir. Binae
naleyh, bir toplantıya davet zımmında noterlik
çe tebligat hem masraflı, hem külfetli olur. Za
ten toplanma zamanı gayet kısa ve muayyen
dir. Esasen tebligatta evlerinde, aynı katta otu
ran, maliklerin eşlerine, çocuklarına yapıldığı 
gibi, vekillerine de yapılabiliyor, kendilerine 
de yapılabiliyor. Binaenaleyh noter vasıtasiyle 
yapılan tebligatın külfet olacağına Komisyo-
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nun iştirak etmesine imkân ve ihtimal yoktur. 
Ancak Aydın Bolak arkadaşımızın temas ettiği 
bir nokta hakikaten münakaşayı muciptir. Kat 
sahiplerinden birisi yabancı memlekette olur
sa buna nasıl tebligat yapılacaktır? Biz bu nok
tayı düşündük, tezekkür ettik. Ya taahhütlü 
bir mektupla veya o memleketteki konsoloslu
ğumuz vasıtasiyle bir yazılı tebligat yapılacak
tır ve bu müşkül önlenecektir kanaatindeyiz. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
ruz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, bir noktayı izah etmeme müsaade 
buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir)" — 
Muhterem arkadaşlarım, madde tebligatın ya
pılması, anında, yahut da yapılması şartiyle ya
rıdan bir fazlanın ekseriyetinin teminiyle top
lantının açılabileceği tarzında sevk edilmiştir. 
Sıkıntı tebligatın yapılmasından sonra gelme
miş olmasında değildir. Tebligat tamamlanma
dan, yani adlî terimle, teşkili tarafeyn olma
dan burada bütün hissedarlara mevzuu duyur
madan toplantıyı açmanız mümkün değildir. 
Yazılış tarzı maddenin budur. Toplantı açmak 
mümkün olmayınca da 99 hissenin tamamına 
tebligat yapılmış olduğu halde hir hisse sahibi
nin Amerika'da bulunmuş olması sebebiyle ve
ya adresinden bilâtebliğ dönmüş olması sebe
biyle toplantının açılıp biraz evvel kabul buyur
duğunuz maddedeki sözleşmenin yapılması ve 
kat maliklerinin kendi mülki durumlarını mas
raf durumlarını tesbit etmesi mümkün olmaz. 

Bir hisseye, madem ki yüzde 50 den bir faz
lasının iştirakiyle kararı kabul ediyorsunuz, on
ların tasarrufunun diğerlerini takyit edeceğini 
kabul buyuruyorsunuz, o zaman bir hisseye âde
mi tebliğin, 99 hissenin mülkiyet hakkının isti
maline de sed çekmemesi hususunda lütfedip 
bir hüküm koyunuz. Arzım budur, efendim. 

BAŞKAN — Tadil takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde : 29. ikinci fıkrada «oir çağrı, bir ta

ahhütlü mektup veya noter vasıtasiyle» diye 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Tadil takririni oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; açık oylamaların ne
ticelerini arz ediyorum. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına 330 arkadaşımız oy vermiş; 318 kabul, 7 
ret, 5 çekinser. Bu suretle tasan kanunlaşmış
tır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının oylamasına 336 
arkadaşımız iştirak etmiş; 321 kabul, 8 ret, 7 
çekinser. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının oylamasına 331 arkadaşımız iştirak 
etmiş; 316 kabul, 8 ret, 7 çekinser oy kullanıl
mıştır. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının oylamasına 331 arkadaşımız iştirak et
miş 318 kabul, 6 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. 
Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

Hudut ve Sahiller Genel Sağlık Müdürlü
ğü 1960 yılı kesinhesap kanunu tasarısının oy
lamasına 334 arkadaş iştirak etmiş, 325 kahul, 
2 ret, 7 çekinser oyla .tasarı kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1961 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı
nın oylamasına 334 arkadaş iştirak etmiş 324 
kabul, 3 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır, tasarı ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısına 326 
arkadaş iştirak etmiş 316 kabul, 3 ret, 7 çekin
ser oy çıkmıştır, tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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SADİ BİNÂY" (Biİeçik) — 'Sözlü »omları 

ne zaman görüleceğiz, Sayın Başkanını. 
BAŞKAN — Bu her işe takdim en görüşül

mesi kararlaştırılan iş olduğu için bunu bitir
meden sözlü soruları göriişeimiyeceğiz. 

I I - Yeter sayı 
MADDE 30. — Kat malikleri kurulu, kat 

maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından ya
rısından fazlasiyle toplanır ve oy çoğunluğuyla 
karar verir. 

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı 
yapılamazsa, kararlar en geç bir hafta içerisin
de yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy 
çoğunluğuyla verilir. 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş 
olan hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiytn? 
Buyurun Yılanlıoğlu. 

İSMAİL- HAKKİ YILANLTOULU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, 30 ncu mad
dede bir hata bulunduğuna kaaniiın. Şöyle ki ; 
«Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve 
arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle 
toplanır ve 'oy çoğunluğuyla karar verir.» Şim
di burada esas olarak arsa payı alınıyorsa sa
yıya lüzum yok. Eğer kat maliklerinin sayısı 
nazarı dikkate almıyorsa, esas o ise, o takdirde 
arsa payına lüzum yok. 

Çünkü 32 nci maddede bununla ilgili hüküm
ler vardır. O hususda da fikirlerimi ve değişik
lik önergelerimi takdim edeceğim. Bunu acaba 
Komisyon hangi mülâhazalarla koydu? Bence 
birtakım ihtilâflara, ani aşamam aklıklara sebe-
bolabilir. Ben şimdi 30 ncu maddedeki bu (sayı 
ve) kelimelerinin çıkarılmam için bir önerge 
veriyorum. Kabulünü istirham ederim. Esas 
olan arsa payıdır. 31 nci maddede 'bunun na
zarı itibara alındığı ve ehemmiyet verildiği 
okunduğu zaman anlaşılacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Corum) — 

Muhterem arkadaşlarım, Yılanlıoğlu arkadaşım 
madde hakkında söz almış olsaydı konuşacak 
değildim. Öünkü madde hakikaten güzel düzen
lenmiş ve hukuk tekniğine uygundur. 

Ben öyle zannediyorum ki, buradaki paydaş 
ve pay ekseriyeti keyfiyetine sayın arkadaşı
mızın itirazı hukukçu olmamalarından ileri gel-
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inektedir. O da tabiîdir. Buna bir diyeceğim 
yok. Yalnız teknik ıbir mesele hukukun bizatihi 
teknik meselesi olduğu için itirazda bulundum. 
Şöyle ki, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet 
haklarının müşterek mülkün idaresi 'bakımın
dan iki türlü ekseriyet aranır. 

Hukukta birinci çift ekseriyet denir, ikinci
sine alelade ekseriyet denir. Müşterek gayri
menkulun idaresine taallûk eden önemli mese
lelerde Medeni Kanun çift ekseriyet aramakta
dır. Hem paydaşlar bakımından, hem de pay 
bakımından ekseriyet aranır. Buna çift ekseri
yet denir. Kanun tasarısı Medeni Kanunun müş
terek hükümlerinin bu noktasına paralel ola
rak hazırlanmıştır ve hukuk tekniğine tamamen 
uygundur. Binaenaleyh, değiştirme önergesinin 
itibar görmemesi lâzımdır. Hukuk düzenimiz 
'bakımından birlik temini zarureti kendini bura
da hissettirmektedir. Madde yerindedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bolak, söz mü istiyor

sunuz'? 

AHMET AYDIN 
Evet. 

BOLAK (Balıkesiı 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım, demin oylanan 29 ncu 
madde ile, bir değişiklik yapılmadığına göre 
biraz evvel arz ettiğim hususun zafiyetini gi
dermek, yersiz de olsa bu maddeye kalıyor. Ko
misyona da şifahen arz ettiğim gibi, kat malik
leri, gayrimenkulun müşterek malikleri bir 
araya gelecekler, geldikten sonra bir plân, bir 
yönetim plânı yapacaklar ve ondan sonra da 
her yû başında toplantılara yönetici çağıracak, 
ilk toplantı nasıl yapılacak? Bu, kanunda yok
tur. Kat mülkiyetini tescil etmek istiyoruz, tik 
toplantı nasıl yapılacak, kim davet edecek ? Hu
kukçunun vazifesi suiniyeti imkânsız hale getir
mektir. Hüsnüniyet asıldır ama yazdığınız hü
kümde suiniyeti imkânsız hale getireceksiniz, 
âzami tedbir ittihaz edeceksiniz. Yine beşer,. 
menfi istikamette çalışan zekâ, sizin bu hükmü
nüzü tahrif edecek değil midir. Ben yaşadı
ğım bir menfi durumu arz ettim. İlk toplantı 
yapılacaktır. 2 suiniyetli kişi varsa bu toplantı 
mümkün olamaz. Efendim beni falan ağa davet 
etti, o davet edecek bu davet edecek, herkes 
'birbirini davet edebilecektir. Herkes bir yerde 
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toplanabilir ve her hangi bir yönetmelik plfım 
çıkar, gelir, mümkün olamaz yürümesi. Bina
enaleyh şu hükmü, 30 neu maddeye ilâve ede
lim. 

«ilk toplantı daveti en Ibüyük pay sahibi ta
rafından...» («Paylar eşitse» sesleri) Paylar 
eşitse ilk temellük eden tarafından yapılır bi
ter ve böylece de kayden kim davet edecek bel
li olur. Hüsnüniyet sahibi kişiler de hir keşme
keşin içinden kurtulmuş olur. Belki yazış tarzı 
itibariyle 30 neu maddeye konması çok sevimli 
olmuyor ama lütfedip Komisyon biraz evvelki 
istirhamımı kabul buyursalardı bu tarzda olma
yacaktı. 

İsabetli bir tadil yapmış oluruz, ilâve yap
mış oluruz. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz var mı efendim ? 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 

Sayın Komisyon kabul ederse veririm. 
BAŞKAN — Siz yazılı olarak hazırlayın da 

efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAOt 

GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar; Bo-
lak Beyefendinin 'bahsettiği husus, 29 neu mad
deye girmez. Çünkü burada «yeter sayı» tâbiri 
kullanılıyor. Bu ancak 34 ncü maddeye girebi
lir, bunu orada müzakere edelim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Müsaade eder misiniz efendim» birşey soraca
ğım. 34 ncü maddede kabul buyuracaksanız 
mesele yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACt 
GÜRAY (Elâzığ) — Evet. 

Yılanlıoğlu arkadaşımız orta pay mevzuuna 
ve sayıya temas ettiler. Çok muhterem arkadaş
larım 30 neu maddenin 2 nci fıkrası 2 hususu 
nakleder. Birisi her kata sahibolan şahsın 
toplantıya katılmasını hirisi de bir apartmanda 
birden ziyade kata saıhibolanlaıın rey hakkının 
bulunması keyfiyetidir. Binaenaleyh hir apart
manda birden fazla daireye sahibolan şahıslar 
rey hakkına sahiıbolacaktır. Ne zamana kadar? 
31 nci madde bunu tahdidetmiştdr, 3 binden 
fazla olamaz diyor. 

Binaenaleyh; Medeni Kanunun 24 ncü mad
desine "dayanılarak tanzim edilmiş hir madde
dir. Bunun aynen kalması, kanun bakımından 
yerindedir, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Eren. 
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ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; kanunlarımız arasında muvazzah 
düşünmek, kanun koyucunun vazifesidir. Bura
da ilk itirazda Ibulunan muhterem Yılanlıoğlu 
arkadaşımızın itirazı, Ticaret Kanununda Ano
nim şirketler hakkında mevçudolan mevzuata 
bakılırsa uymaz. Orada, da hem hisse, hem de 
«şahıs miktarı, ortak miktarı yarıdan fazla ol
mak şartiyle genel kurullar toplanır» kaydı 
vardır. Bu, her bakımdan elverişli 'birşeydir, 
demokratik bir esastır. Herkesin 'bulunmasını 
sağlar ve fazla hissesi olanların da gene Ticaret 
Kanununda mevcut hir hükme göre bu Anonim 
şirketlerde ortaklıklarda 10 aydan fazlasına sa-
hibolamaz, ne kadar hisse sahibi olursa olsun. 
Meselâ EreğM Demir - Çelik Fabrikasında, T. C. 
Merkez Bankasında - ki bunlar birer anonim 
ortaklıklardır - ben hisselerin çoğunu aldım di
ye hisse çoğunluğu ile oy çoğunluğunu temin 
etmeye imkân yoktur ve diğer maliklerin hisse
lerini alsa da onların haklarını Ticaret Kanunu 
korumaktadır, onlara hak vermektedir. O iti
barla kanun maddesi yerindedir. 

Diğer bir noktaya gelince bu muhterem ar
kadaşlarım, esas itibariyle bu maddede gelmiş 
olan (bir esası bendeniz itiraz etmiş olan (bir ar
kadaşa iltihak ederek doğru bulmuyorum. Fil
hakika (böyle bir tadil burada icalbedebilir. Ah
met Aydın Bol ak arkadaşımız kendi teklifini 
eğer yazılı şekilde verirse desteklerim. Çünkü 
gayet doğru bir şeydir ve 'burada, o noktai na
zardan tadil edilmesinde demokratik esas bakı
mından bir lüzum da vardır kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh-

; terem arkadaşlar; bendeniz de bu maddede ted
vinini usule uygun bulmaktayım. Çünkü madde, 
yalnız bir nisap mevzuunu halleden maddedir 
ve ilk evvelâ benden evvel görüşmüş olan Bolak'-

• m da buyurmuş olduğu gibi, 29 neu maddede 
düşündüğümüz ve hiçbir açık vermemesi husu
sunda gayret sarf ettiğimiz bu malikler kurulu
nun çağırılış şekli hakkında katı bir hüküm ko
nulmamış olmasını Sayın Komisyon sözcüsü 
34 ncü maddede, bu hususta verilecek olan tadil 
teklifinin kendileri tarafından da kabul edilece
ğini beyanı üzerine şahsan çok memnun oldum, 

; Çünkü bu kanunla yapmak istediğimiz husus bü
tün ihtilâtları ortadan kaldırıp, küçük tasarruf 
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sahiplerinin engin bir itimat içinde, rahat ve 
huzur içinde kendi evlerinde oturur durumuna 
getirmektir gayemiz, bunları mekân sahibi et
mektir. Ve muhterem arkadaşlarım hakikaten 
30 ncu maddenin birinci fıkrasında «kat malik
lerinin sayısı ve arsa payı bakımından yansın
dan fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 
verir» diye buyurması, hukuk tekniği bakımın
dan yerinde ve bilhassa Medeni Kanunun 624 
ncü maddesi hükmüne de uymaktadır. Onun için 
madde yerindedir, aynen kabulüne taraftarım. 
Hürmetlerimle. | 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş iki I 
önerge vardır, efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

t Hakkı Yılanlıoğlu 
Kat malikleri kurulu arsa payı bakımından ya

rısından fazlasiyle toplanır ve oy çoğunluğuyla ka
rar verir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
Etmiyor... önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir Önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
30 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki 3 gün ye

rine ihtiyaç ve teamüllere uygun olarak bir haf
ta denmek suretiyle maddedeki bu fıkranın bir 
hafta sonra şeklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt, bu 3 gün diye 
bir tâbir .yok, bir hafta içinde diyor. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) —. Efen
dim 2 nci fıkrada i]k toplantıda da nisap sağla
namaza ikinci toplantıya katılanların oy çoğun
luğu ile verilir, diyor. 

BAŞKAN — öyle bir şey yok burada. En 
geç bir hafta içinde diyor. 

Siz başka bir şey okuyorsunuz, bu madde ile 
ilgili olmadığı için oya arz etmiyorum. 

30 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 
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III - Oya katılma 

MADDE 31. — Her kat maliki, arsa payı 
oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip
tir. 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız 
bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için 
ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber 
onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı 
ne olursa olsun, sahibolacağı oy sayısı bütün oy
ların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapı
lırken kesirler göz önüne alınmaz. 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki 
varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerin
den vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat 
maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mü
messili temsil eder. 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini 
ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulu
nabilir, fakat oya katılamaz. 

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekili 
eliyle kullanabilir; ancak aynı kişi birden ziyade 
kat malikinin oyunu kullanmak üzere vekil tâyin 
edilemez. 

BAŞKAN — Sayın İlhamı Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, 31 nci madde, haklı olarak müşte
rek, bu ana mülk üzerinde bağımsız bölüm hisse
li çoğunluğuna sahibolanların mutlak hâkimiye
tini önleyici bir takyid getirmiştir. Ve bu takyidi 
oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla ola
maz diye tesbit etmiştir. Bu, biraz evvel diğer 
maddedeki verilen izaha da uygun olarak gayet 
yerindedir. Fakat en son fıkranın son ibaresinde, 
«vekâlet verilen kimsenin iki kişi, ancak aynı ki
şi birden ziyade kat malikinin oyunu kullanmak 
üzere vekil tâyin edilemez.» diye madde içinde 
çelişme meydana getiren bir hüküm sevk etmiş
tir. Bir yandan hissedarların, yani bir kimsenin 
aynı anagayrimenkulde birden fazla kat alması
na müsaade ediyoruz, her kata bir oy hakkı ta
nıyoruz, fakat bu oyların toplamının 3 te birden 
fazla 'Oİamıyacağını kabul ediyoruz. Öbür taraf
tan aşağıda iki kat malikinin aynı kimseye vekil
lik vermesini kabul etmiyoruz. Bunun mantıkî 
bir tarafını bulamadım. Eğer bir takyit mevzuu-
bahis ise yukardaki gibi takyidedilmesi ancak 
t/3 ünden fazlasına vekillik edemiyecek tarzında 
olması mantık icabıdır. Komisyon da bu görü-
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şümiize uyarsa bu maddenin sonundaki son iba
renin, «ancak aynı kişi birden ziyade kat maliki
nin oyunu kullanmak üzere vekil tâyin edile
mez» kısmının çıkarılması ve yukardaki husus 
ile birleştirilmesini madde mantığı ve maddenin 
sevkindeki esbabı mucibeye uygun buluyorum 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAOt 
GÜR AY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, ilk 
nazarda Îlhami Beyefendinin fikrine iştirak et
memeye imkân yok gibi görünür. Hakikaten bir
den ziyade kat sahipleri birden ziyade rey kulla
nacaklarına göre vekillerinin de kullanması lâ
zım. Veyahut kat sahipleri, üç kat sahibi de olsa 
birden fazla rey kullanmaması icabeder. 

Fakat vekil ile mal sahibi arasında bir fark 
vardır. Mal sahibi üç daireye birden sahiptir. 
Kat mülkiyeti mevzuunda toplantılarda menfa
ati birdir, yalnız kendi menfaati vardır. Düşü
nünüz ki, üç kat mülkiyeti sahibi bir şahsa ve
kâlet veriyor ve bir toplantıda da bu kat sahip
lerinin menfaatlerine zıt oluyor. Bu halde vekil. 
bu zıt menfaatler çarpıştığı için, belki hüsnüni
yetle hareket edemiyecek, belki suiniyetle hare
ket edecektir. Bu bakımdan bu zıt menfaatleri 
ortadan kaldırabilmek için «Birden ziyade vetil 
tâyin edilemez» diye bir son fıkra ilâve edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz de 31 nci maddenin son fık
rası üzerinde îlhami Ertem Beyin ileri sürmüş 
olduğu görüşe aynen iştirak ediyorum. Kat mâ
liklerinden biri oyunu, yetkili vekili eliyle kul
lanabilir.- Ancak aynı kişi birden ziyade kat mâ
likinin oyunu kullanmak üzere vekil tâyin edile
mez. Muhterem arkadaşlarım, bu bir kere vekâ
let hukukuna ve vekâlet tasarrufuna tamamen 
aykırıdır. Sebebi : Her hangi bir şahıs, diğer bir 
şahsın idari, malî ve cemiyet hayatının muhtelif 
safhalarında, muhtelif cephelerinde kendisini 
temsil etmesi için bir şahsı da vekil tâyin edebi
lir, iki şahsı da vekil tâyin edebilir ve birden faz
la şahsı da vekil tâyin edebilir. Oyunun izharın
da da vekâlet hakkının kullanılması zımnında 
her türlü hakkını kullanması için bir salâhiyet 
verebilir. Vekâlet hukukunda buna mâni bir hü-
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küm mevcut değildir. Benim garibime giden, tat
bikatta ve vekâlet hukuku bünyesinde buna mâni 
bir hüküm, mâni bir hukuk prensibi bulunmadığı 

halde Komisyonun bu men edici hükmü koyma-
sındaki esbabı mucibedir. Bunu bir türlü izah 
edemiyorum. Neye vermesin? Vekâletname mute
ber ve hukukî yönden muameleleri ifaya, tasar
rufları yapmaya şahıslar tarafından verilecektir, 
noterler tarafından verilecektir ya da başka yön
den verilecektir Onun için resmî merciler tara
fından ittihaz edilecek vekâletname! e kat sahibi 
oyunu kullanması, diğer kat malikle inden b'risi" i 
tevkil edebilir, üç tane kat sahibi tevkil edebilir, 
bunda kanuni mazarrat yoktur. Bu bakımdan 
son fıkranın tayymda fayda mülâhaza ediyorum. 
Komisyonun bu maddeyi tedvin etmesi icabeder. 
Görüşlerim bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 

ILHAMÎ ERTEM (Edime) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Komisyon sözcüsünün izahına 
katılmaya imkân yok. Bir malik birine vekâlet 
verirken elbette ki; itimadı esastır. Çarpışan zıt 
menfaatler aynı kimseye elbet ki verilmez. Vokil 
tâyin ettiğine göre, kat malikinin çok tabiî ola
rak ona itimadetmiş olması ve onun hukukunu 
koruyabilmesine inanmış olmasına tabidir. Bu 
itimadedilen, neticede ayrı bir mevzudur bura
da yeri yoktur. 

Bununla kastedilmek istenen şey, eğer birden 
fazla kat malikinin verdiği vekâletnamelerle, oy
ların 1/3 ünden fazlasının aynı şahısta toplan
ması ise bu fıkrada bunun ifadesini yapmamak
tadır. Binaenaleyh, gelsinler Sayın Komisyon 
Sözcüsü, her şeye itiraz etmesinler. Bu gayet 
mantıkîdir. Bir madde için bir çel'şmeye düşmi-
yelim. Aslında verdiğimiz bir hakkı vekilinden 
esirgemiyelim. Bu hususta bir önerge veriyorum. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurunuz. 

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT OLCAY — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 31 nci maddenin 
son fıkrasının son cümlesi üzerinde serd edilmiş 
olan fikre cevabımızı arz ediyoruz. 

Burada takdir buyuracağınız üzîere, toplan
tıda bir şahıs birden ziyade şahsın vekâletini 
haiz olduğu takdirde, toplantının seyrine göre 
bir takım problemler çıkacaktır. Ve her şahsın 
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menfaatinin ayrı ayrı göz önünde tutularak 
temsil edilmesi icabedecektir. Her ne kadar 
bir şahsa 'birden fazla kimsenin vekâlet ver
mesine kanuni mâni yok ise de, peşinen 'kesti
ril emiyecek böyle bir durumda vekil oyunu 
kullanırken iki biribirine zıt menfaatin ayrı 
ayrı temsili vaziyetine düşecektir. Bunun pe
şinen talimatını tâyin etmesine de imlkân yok
tur. Çünkü alınacak kararlar görüşmelere bağlı 
olacaktır. Görüşmelerde bir takım mesleler or
taya çıkabilecektir. Bunlar da bir şahsın men
faatini temsil etmekti; vekil muhakkak ki, çok 
daha rahat hareket edeeelktir. Ama, birbirine 
zıt iki menfaati temsil durumuna düştüğü za
man «Bu ne şekilde hareket edecektir, o ne şe
kilde hareket edecektir?» şeklinde düşünmek 
mecburiyetinde kalacakır. Bu itibarla bilmiye-
rek dahi olsa, belki arkadaşları mutazarrır ola-
»bileeeık iböyle bir durumu önlemek için bir şah
sın birden ziyade şahsı temsil etmesinde mah
zur mütalâa 'edilmişti r. 

BAŞKAN — Sayın Gürcr. 
MUSLİHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 'bende
nizden evvel görüşmüş .olan Sayın Hükümet 
temsilcisi, kanaatime göre çelişmezliğe düşmek
tedir. Buyurdular ki, «vekâleti ancak bir kişi 
için bir vekil deruhte edebilir. Çünkü müte
addit vekâlet alındığı takdirde, ilerde yönetim 
toplantısında, müteaddit ıkişilerin zıt menfaat
leri bir araya gelecek ve bu durumda vekil han
gisinin lehinde ve hangisinin aleyhinde olarak 
hareket edecektir, o bir şaşkınlık içinde kala
caktır ve dolayısiyle yönetim de iyi yönetiletmi-
yecektir.» derler. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, vekâ
let bil' müessesedir. Bilhassa önümüzdeki müza
keresini yaptığımız ikanun tasarısında bütün bu 
tahdidedilmiş maddelerin hüsnüniyete makrun 
olarak işlemesinde fayda vardır. 

Binaenaleyh, vekil her şeyden evvel vekâlet 
verenin talimatiyle bağlıdır. Binaenaleyflı, bir 
insan şayet bir binada birçok kat maliklerine 
kendisini sevdirmiş, itimadettirmiş bir vekil ise, 
kendisine zaten bir vekâletname vermek sure
tiyle temsil hakkının da hangi hususlarda oldu
ğu noter vasıtasiyle verilecek vekâletnamede sa
rahaten benidir. Binaenaleyh indelhace böyle bir 
çatışma olursa diye, yalnız bir tanesinin vefeâ-
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letini ala/bilir denmiş olması hakikaten biraz esas
tan âridir. Esbabı mucilbesine gelince, bilâkis 
bendeniz aksini iddia edeceğim, hattâ mümkün 
olsa bir vekil birkaç mâlikin vekâletnamesini 
almak suretiyle belki yönetimin daha iyi işleme
sini sağlıyalbilir. Ama kasıtları bu birinci fıkra
da saihibolacağı oy sayısı bütün üyelerin üçte 
birinden fazla olabilir ve dolayısiyle bütün kat 
maliklerinin haklarını tek elde toplamayıp an
cak üçte bire kadara cevaz vermek ise şu hale 
göre son fıkranın «Bir kişi için tâyin edilemez» 
diye değil, «Üçte bir oranını aşamaz» demek su
retiyle bir vekâlet hakkım kısıtlamanın bu mad
dede yeri yoktur. 

Onun için şayet bu (1/3) e Sayın Komisyon, 
bu arz etmiş olduğumuz esbabı mucilbe karşısın
da, itibar etmiyorsa, esasen son fıkranın, bir ar
kadaşımızın da ifade buyurduğu gibi doğrudan 
doğruya maddeden tayyı icaıbetmektedir. Çünkü 
bir kişi için yalnız bir vekâlet olmaz. Ama (1/3) 
ise lütfen Komisyon bu hususu nazarı itibara al
mak suretiyle, bu maddeyi (1/3) oranına göre 
vekâleti de içine alabilecek şekilde maddeyi ye
ni baştan gözden geçirmek suretiyle tedvin et
mesini ve bu hususta biraz iltifat göstermenizi 
ist inham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM ÜREN (Niğde) — Pek mufhterem ar

kadaşlarım, ben bu maddenin birinci fıkrasının 
dördüncü satırında, (Oy hesalbı yapılırken kesir
ler göz önüne alınmaz.) hükmünün mevzuatı
mıza uygun olmadığını arz etmek istiyorum, şu 
bakımdan : 

Kesir hesabının bizde alelacele malî hukukta 
muhtemel bir esası vardır. O da şudur: 0,5 ve 
dalha fazla olan kesirler daima tam. sayı sayılır. 
Ondan aşağıdakiler de sayılmaz. Banka hesap
larında da bu usul muteameldir. Bilançolar da 
0,5 ve dalha yukarı olan rakamlar tama iblâğ 
edilerek daima muteiber addedilir, ondan aşağı 
ol anlar m utebeT addedi I mez. 

Şimdi burada iki türlü kesir hesabı akla ge
lir. Bu cümle müphemdir. Bendeniz şöyle anlı
yorum: Bir defa maliklerin sayısı bakımından 
kesin hesabı vardır. Bir de hisse sayısı bakımın
dan kesin hesalbı vardır. Malikler 15 bağımsız 
Ibölümlü bir ana gayrimenkıılde ise yarısı yedi-
bucuk eder. Şimdi buradaki buçuğu sayınıyacak 
mıyız? Bunu malî hukukumuzda müteamel olan 
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usule göre saymak lâzımgelir kanaatindeyim. 
Ondan ayrılmamızı bir haksızlık addederim. Ye-
dübuçuk da o buçuğun da rolü olmak gerekir. 
Oylanmada adet tam olarak kalbul edilmek ge
rekir. 

ikinci kesin hesabı ihtimali şudur: Bir ba
ğımsız bölümün birden fazla mâliki olursa, yani 
(bir daire veraseten üç vereseye kalırsa yahut 
ortak olarak iki, üç kişi bir daireyi ortak alır
larsa bunların her birinin 1/3, 1/3, 1/3 olarak 
hisseleri olacak veya 1/2, 1/2 hisseleri olacak. 
Bu madde hükmüne göre ancak bunların bir ta
nesi asil olarak kurulda bulunabilecek, diğer
leri vekâlet suretiyle temsil edilecek ve ancak | 
toplantıda kendilerini ilgilendiren bir konu 
olursa oy vermemek şartiyle hazır bulunabilecek 
denmektedir. 

Şimdi bir konuya vekâleten temsil edilen 
asaleten bulunanların iki tanesi evet, bir tanesi 
hayır dese o vakit 1/3 kesir olacak bir yanda, 
2/3 kesir olacak bir yanda. Bu kabul edilmiye-
cek. Ya 2/3 olan niye kabul edilmesin? Malî 
hukum uzdaki esasa mutenadır olarak 0,5 ten da
ha yukarı olan bir oy muteber addedilmelidir. 
O itibarla gerek malik sayısının yekûnlarda tam 
olarak 0,5 olması halinde, gerekse hisse sayıl
ması şeklinde 1/3 1er 1/4 1er gilbi ufak kesirlere 
düşme meclburiyeti hâsıl olması sebebiyle bir 
haksızlık yaratını yal im. Ne diye 2/3 ü hiç say-
mıyalım, ne diye 0,5 hisseyi saymıyalım? Bu 
doğru değildir. Onun için bendeniz bu ibarede 
(0,5 ten az olan kesir göz önüne alınmaz) şek
linde bir tadili daha uygun buluyorum. Yani 
0,5 i sayacağız ama 0,5 ten aız olan kesirleri göz 
önüne almazsak bugün maliye hukukumuzda ve 
gerek Maliye Vekâletinin bütçe hesaplarında ve 
gerekse bankalarda muteamel olan usulü burada 
aynen tatbik etmiş olmıyacağız. Bendeniz daha 
âdil olduğu kanaatiyle bu önergemi şimdi ikmal ı 
edip takdim edeceğim efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — j 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz de 31 nci mad- j 
denin son fıkrası hakkında konuşacağım. Ben- i 
den evvel konuşan Bayın Oğuz ve Sayın Ilhami 
Ertem arkadaşlarıma iltihak etmemek elde de
ğildir. Hakikaten yerinde teklifler ileri sürmüş
lerdir. Daha sonra bu arkadaşlara cevap veren i 
Hükümet temsilcisi ise lüzumundan fazla bir : 
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hassasiyet içine düışmüişLerdir. Kendi ifadelerine 
göre bu fıkranın şevkinden maksat paydaşların 
menfaatlerinin daha iyi korunması ve müşterek 
gayrimenkulun daha iyi idare edilmesi endişe
sidir. 

Bir kere sayın arkadaşlarım, paydaşların 
menfaatlerinin birbirine zıt olması diye bir şey 
düşünülemez bir gayrimenkulun iyi idare edil
mesinde. Maksat gayrimenkulun iyi idare edil
mesi olduğuna göre her paydaşın menfaati bu 
iyi idare etmede birleşir. 

ikincisi, vekâlet Borçlar Kanununun vekâ
lete taallûk eden hükümlerinde, vekil müvekki
lin talimatına uygun hareket etmeye mecbur
dur. Birden ziyade şahsa vekâlet verilemez hük
mü bu bakımdan da yerinde değildir. Çünkü 
eğer paydaşların menfaati gayrimenkulun idare
sinde birbirine zıt ise vekil zaten bu vekâleti ora- -
da ifa etmek durumunda değildir. Mutlaka 
çekilmek zorunda kalır. Çünkü müvekkilin malû
matına uygun hareket etmek zoruhluğu vardır. 
Hürmetlerimle. Bu fıkranın tayyını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar bir kifayet 
takriri gelmiştir, altı arkadaşımız da konuşmuş
tur. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Yeterlik teklif ede

rim. Saygılarımla. 
Bilecik 

Sadi Binay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu madde hakkında verilmiş iki ta
dil takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin son fıkrasının çıkarılmasını 

ve vekâletin oy sayısının üçte biri ile takyidolun-
masmı arz ve teklif ederim. 

-Edirne 
Ilhami Etem 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU' SÖZCÜSÜ NACl 

OÜRAY (Elâzığ) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN -— Komisyon iştirak ediyor. Takri
ri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Saym Başkanlığa 

31 nci maddenin 4 ncü satırı sonundaki (oy 
hesabı yapılırken) kelimelerinden sonraki 4 keli
menin silinerek (0,5 den az olan kesirler göz önü
ne alınmaz.) ibaresinin konmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACl 

GÜRAY (Elâzığ) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenîer... Kabul edilmemiştir. 

. Maddeyi ona göre düzelttiniz mi efendim? 
Sayın sözcü, yazmamz uzayacaksa diğer 

maddeye geçelim. 
NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Evet efendim, 

iyi olur. 
BAŞKAN — Komisyon gecikecektir, diğer 

maddeye geçiyoruz efendim. 
TV - Kararlar 

MADDE 32. — Anagayrimenkul kat malikle
ri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve 
kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara 
göre yönetilir. 

Bütün kat mülkiyetiyle külli ve cüzi halef
leri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulu
nun kararlarına uymakla yükümlüdürler. 

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yö
netiminden dolayı kat malikleri arasında veya 
bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya de
netçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat ma
likleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. 

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başla
yıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her 
sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere ya
zılarak, toplantıda bulunan bütün kat malikle-
rince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu ay
kırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. 

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmaz
lıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha 
önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona 
göre çözülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım; bendenizin bu madde 
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üzerindeki maruzatım maddenin esası üzerinde 
değildir. 32 nci maddenin ikinci fıkrasında deni
yor ki, (Bütün kat malikleri ile külli ve cüzi ha
lefleri, yönetici ve deneticiler kat malikleri ku
rulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.) 
Külli ve cüzi halefler deyiminden neyin kasdedil-
diği bu madde içerisinde sarih olarak anlaşılma-

, maktadır. Filvaki halef kelimesi kendisinden 
devralınan malik mânasına gelmekte ise de ken
disinden devredilen malik de «halef» kelimesi
nin kullanılmasından ziyade malik olarak adlan
dırılmış bulunsaydı daha iyi olurdu. Acaba bu
nun istihdaf ettiği mâna mirasçılar mânasına mı 
geliyor, veyahut hangi maksat ve mânada kulla
nılmış olduğunun, ileride bu maddenin tatbika
tında kolaylık sağlaması yönünden komisyon 
sözcüsü veya başkanı tarafından açıklanmasında 
favda umuyorum. Dileğim bundan ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Diğer madde mevzuubahsoldu-
ryu zaman izah edilmişti. İlâve edeceğiniz bir şey 
vok de&il mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

V - Hâkimin müdahalesi 
MADDE 33. — Kat malikleri kurulunca ve

rilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden 
birinin yahut onun katından kimya, oturma 
fsükna) hakkına veya başka bir sebebe dayana
cak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç 
ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden za
rar gören kat maliki veya kat malikleri, anagay
rimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine 
başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. 

Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna 
ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yok
sa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine 
<?öre kararını verir ve bunun hemen yerine geti
rilmesini emreder. 

Hâkimin emrini yerine getirmiy enlerden aynı 
mahkemece, 100 liradan 2 000 liraya kadar pa
ra cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur; ge
rekirse, ilgililerin istemi üzerine, yirmibeşinci 
madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Fahir Cririttioğlu. 
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FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Efen

dim, ben maddenin son fıkrası üzerindeki tered
düdümü izale etmek maksadiyle söz aldım. 

Son fıkra aynen şöyledir: «Hâkimin emrini 
yerine getirmiyenlerden aynı mahkemece, yüz 
liradan, ikibin liraya kadar para cezası alınma
sına kesin olarak hükmolunur.» denmektedir. Pa
ra cezaları üzerinde Ceza Kanununda umumi bir 
hüküm vardır ve bu para cezaları, Ceza Kanu
nunda tarifini de bulmuştur: Hafif para cezası
dır, ağır para cezasıdır, tnfaz edilmediği tak
dirde, hapse çevrilme şeklini göstermiştir v e in
faz tarzını da göstermiştir. Madcfedeki para ce
zası, Ceza Kanununda açıkça ceza hüviyeti taşı
yan para cezasına muadil bir para cezası mı?. 
Eğer bu sorumun cevabı «evet» ise, o takdirde 
bu para cezalarının nevini tâyine mecburuz. 

îkinci, sorum, para cezaları Türk mevzuatın
da çeşitli yerlerde geçer. Nevi şansına münhasır 
olarak da bu kelime kullanılır. Ne cezadır, ne 
tazminattır, fakat kullanılır. Bilfarz, radyo üc
retini yatırmıyanlardan bir para cezası alınır. 
Tazminat mıdır, ceza mıdır? Bu hususta tereddüt 
vardır. Bir. de ceza karekteri taşımasına rağmen 
hakikaten tazminat veçhesi gösteren tazmini hu
kukla ilgili olan para cezaları vardır, belediye 
cezaları vardır. Yine aslında ceza hukuku içeri
sinde mütalâa edilmemesine rağmen tamamiyle 
cezai tazyik mahiyetinde olan para cezaları var
dır. Bilfarz şahit şahadete icabet etmez, ehlivu
kuf davete icabet etmezse para cezası verilir. 
Onun nevi yoktur, hafif midir, ağır mıdır, yazıl
maz. Bu kendisine mahsus bir para cezasıdır. 
Ayrı bir mahkeme kararı olmaksızın yani bir âm
me hukuku namına mahkemeleri tahrik eden mü
essese işletmeksizin hâkimlik tarafından re'sen 
böyle cezalara hükmolunur. Şahit gelmediği için 
bir para cezası tahmil ve tâyin edilir ve tahsili 
cihetine gidilir. Çeşitli yönleri vardır ve tatbi
katta tatbikatçılarımızı müşkül duruma sokmak
tadır. 

Burada eğer cezai mahiyette ise, biraz mad
denin metninden ben bunu anlıyorum, cezai ma
hiyette ise yani sabıka kaydına da işliyecek şe
kilde hakikaten ceza kanunun tarif ettiği mâna-
nadan bir para cezası mıdır?.Buna sarahat ver
memiz lâzımdır ve nevini tâyin edelim. 

Ben buna, ceza mânası vermiyeyim, tazyiki I 
mânada, sadece mecburiyetlere riayet etmiyen- | 
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leri nakden tazyik eden, onu birimalî;külfete sok
mak suretiyle kendisinin belirli bir miktar para 
ödemesiyle zarara uğramasını sağlamak gibi 
hafif bir ceza kasdiyle yapılmış para cezası ise, 
o takdirde onu da lütfen komisyon belirtsin. 
Mümkündür, böyle bir para cezası; kasdı güdül-
müşse, müddeiumumiliğe dâva açmaya lüzum 
kalmaksızın, her hangi bir iddianame ile imah-
kemeye sevk edilmeksizin ananoktada kararını > 
veren hâkim ayrıca para cezasına da hükme
der. Bu para cezası o takdirde Âmme Alacak
ları Kanununa göre tahsil edilir. Fakat tahsil 
edilemediği takdirde hapse tahvili mümkün ol
maz. 

Bu sarahatle vermediğimiz takdirde ileride . 
bâzı nizalar olacaktır. Maddeye bu açıklığın 
verilmesi için komisyonun gereken izahatı ver
mesini istirham ederim. 

BAŞKAN — SayınTalât Oğuz. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, 33 ncü maddenin son fıkrası üze
rinde Fahir Giritlioğlu arkadaşımın ileri sür
müş olduğu fikirlere aynen iştirak ederim. Ha
kikaten son fıkra para cezalarını tâyin ettiği 
zaman bu cezaların Türk Ceza Kanununun ' 
11 nci maddesinde tadadedilen cezaların hangi 
nev'ini kasdetdiği, hangi nevi istihdaf • ettiğini 
göstermesi icabederdi. Bugün Ceza Kanunu 
mevzuatımızda para cezalannı muhtelif yönler
den isimlendiriyoruz. Tazmini mahiyette para 
cezaları mevcuttur. Ağır para cezaları ve hafif 
para cezaları mevcuttur. îşte Orman Kanununa 
aykırı hareketten, Kavakçılık Kanununa ay
kırı hareketten dolayı müeyyide verilmesi ica-
bettiği takdirde tazmini mahiyette para cezası
nın verilmesi icabeder! 

Şimdi bu cezaların hâkim tarafmdân. veril* • 
mesi maddede âmir bir hüküm olarak' konuldu
ğuna göre, para cezalarının ya'hafif veya ağır 
olması iktiza eder. O bakımdan-komisyonun bu 
para cezaeınıaı mey 'ini tâyin etmesi >-hususunda, 
bir saraihatl varması faydası meveottor. 

Diğer görüşlerime gelince : Şimdi hakikaten 
ortakların kendi aralarında ittihâz etmiş; olduk-
lan kararlara, riayet edilmemesi hal inde hâki* 
min müdahalesini istemek yerinde Mr^ hüküm
dür. Ama, şimdi tatbikatta bu hüküm, -görüşü
me göre, ihtalâtı ve ihtilafı mucip mahiyette 

— 52S— 



M. Meclisi B:65 
bir hükümdür. Hâkimin müdahalesi bir dâva 
mahiyetinde mi istenecektir, bir tedbiri ihtiyat 
yoluyla mı istenecektir? Ne şekilde isteneceği 
hususunda maddede bir sarahat mevcut değil
dir. Hiç olmazsa tatbikatçılara yol gösterme 
bakımından maddede hâkimin ne şekilde müda
hale edebileceği ve tarafların, alâkalı şahısların, 
hukuki menfaatleri ihlâl edilen şahısların ne şe
kilde müracaat edebileceklerini komisyonun bu 
maddede göstermesi icabederdi. 

Diğer yönden «hâkimin müdahalesini istiye-
bilir diyor, ve onun akabinde verilen kararın 
hemen yerine getirilmesini emreder». Şimdi hâ
kimin vâki müracaat üzerine bir karar ittihaz 
ettiğini tasavvur edelim. Bu kararın infaz edi
lip, edilmemesi keyfiyeti tatbikatta infaz me
murlarına taallûk eder. Bunu ya icra memuru 
infaz edecektir yahut da, hâkimin, sulh mah
kemesi vazifesi gören hâkimin emri altında bu
lunan bir başkası infaz edecektir. Hâkimin 
derekap bu kararı yerine getirir hükmünü koy
mak doğru değildir. Hukuk prrensipleriyle ka
bili telif değildir. Maddeye tatbikatta iyi bir 
netice alması babında daha bir vuzuh ve daha 
iyi bir sarahat verilmesi yerinde olur kanaatin
deyim. 

Görüşlerim bundan ibarettir, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gürer. 

MUSLÎHÎTTÎ GÜRER (Sakarya) — Mtıh* 
terem arkadaşlarım, hakkın garantiye alınması 
bakımından bu maddeye şiddetle lüzum ve za
ruret vardır ve düzenlenmiş olan 33 ncü madde 
hakikaten kat malikleri kurulunca verilen ka
rarları, kat malikleri üzerine yüklenen hüküm
leri yerine getirmiyenlere karşılık, diğer malik
lerin bu hakkı nasıl istihsal edeceklerini sara
haten belirtmiş bulunmaktadır. Yalnız kanaa
tim odur ki, bu maddenin redaksiyon şekli biraz 
muğlak 'bulunmaktadır. 

Şöyle ki, muhterem arkadaşlarım, şimdi bu
rada hakkını nasıl istihsal edileceği tasarıda sa
rahaten bellidir. Sulh hâkimine müracaat olur 
olmaz hâkim ilgilileri dinledikten sonra bu ka
nunu ve yönetim plânına ve bunda da bir hü
küm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet ka
idelerine göre karar verir ve bunun hemen ye
rine getirilmesini istiyebilir. Tabiî ilgili hâki
min vermiş olduğu 'kararların nasıl icra edile
ceği esasen belli bir husustur. Sarahaten tek-
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rar burada grniş manisiyle bildirilmesine lü
zum olmadığı kanısını taşımaktayim. 

Yalnız esas madde ve 'bu hususta şahsan boş
luk gördüğüm yer, son fıkrasıdır. «Hâkimin 
emrini yerine getirmiyenlerden aynı mahkeme
ce yüz liradan ikibin liraya kadar para, cezası 
alınmasına kesin olarak hükmolunur, gerekirse 
ilgililerin istemi üzerine 25 nci madde hükmü 
uygulanır.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, herşeyden evvel 
para cezalarının kanunda şekli ve hususları tâ
yin edilmiştir. Para cezaları, biliyorsunuz; 
umumi, klâsik olarak ağır ve hafif para ceza
ları olmak üzere tasnif edilmiş ve ayrıca keza 
hususi kanunlarda da belediyelere ait olsun di
ğer bir takım tazmini mahiyette olsun, bir ta
kım para cezaları tanınmış bulunmaktadır. 

Şimdi bu maddede, son fıkrada belirtilmiş 
bulunan para cezalarının nev'i nedir? Bir taz
min midir, bir ağır para cezası mıdır? Yoksa 
bir hafif para cezası mıdır? Bunun sarahaten 
bu maddede belirtilmiş olmasında zaruret var
dır ve »bir de (hâkimin emrini yerine getirmi-
yenler) dediğine göre, her ne kadar daha evvel 
sulh hâkiminden bahsedilmişse de, fakat umumi 
hukukta hâkim tâbiri daha ziyade asliye hâkim
leri için kullanılan bir tâbirdir. Tatbikatta bir ta
kım aksaklıklara meydart verilmemesi için, Sa
yın Komisyonun maddeye vuzuh vermek bakı
mından son fıkranın burada sarahatan Yüksek 
Heyetinize gaye ve kastının bildirilmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Eğer son fıkra hakika
ten tavzih edilirse ibu madde lüzumlu bir madde
dir ve hakkın korunması .babında • en büyük 
salâhiyet makamı olan adlî teminata yer verdi
ği için, maddenin de lehindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bâzı tereddütlerimi arz etmek istiyorum efen
dim. 

«Kat malikleri heyetince verilen karara razı 
olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut 
onun katında kiraya, oturma (sükna) hakkına 
veya başka bir sebebe dayanarak devamlı su
rette faydalanan kimsenin, borç Ve yükümle
rini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören 
kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenku-
lün bulunduğu yerin sulh mahkemesine baş
vurarak, hâkimin müdahalesini isteyebilir.» 
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Hüküm bu. Şimdi kat malikl'eri heyetince 

verilen kararlar anagayrimenkulün menfaatine 
vo kat maliklerinin menfaatine mütaallik ka- -
rarlardır. Kat malikleri heyetinin bir şahsi
yeti hükmiyesi yoktur, kanunda. Bu bir müşterek 
mülkün idaro heyetidir. Bunun tarafından te
sis edilmiş, yani o müşterek gayrimenkulun his
sedarlarının iştiraki suretiyle kurulmuş he
yetçe verilmiş bir kararın vazife mükellefi
yeti yerino getirilmiyecektir. Bundan zarar 
gören bir kat maliki veya kat malikleri olacak
tır vo onlar da bulunduğu yerin sulh mah
kemesine müracaat ederek hâkimin müdahale
sini isteyeceklerdir. Müdahaleyi istemek hak
kını kat malikleri heyetinin kararı ortadayken 
vo kat malikleri heyetinin bir yöneticisi mev
cutken her kat malikini münferiden tanıyo
ruz. Birinci tereddüdüm bu. ittifak ile oturduk, 
bir heyet seçtik. Aramızdan bir yönetici seçtik, 
masrafları topla dedik. Tahsilatı yap, bizi 
toplantıya çağır dedik. Ama, zarar gördük, za
rarımızı korumada hepimiz müstakiliz. Hepi
min sulh hâkiminden müdahalesini istiyebi-
yoruz. Mülkiyet hakkının tabiî neticesi olan 
bu hakkı ferden kullanalım, yönetici kullanma
sın Ferden ferda böyle bir hakkı hepimize ta
nıyoruz. 

Hâkim ilgiliyi dinliyor. Bu kanuna göre 
vo yönetmelice göre, bunlarda bir hüküm yoksa 
umumi hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine 
göre ve basit muhakeme usulü ile kararım ve
riyor. Bunda belirteceği tedbirlerin hemen icra 
edilmesini emrediyor. 

Şimdi usulle mukayese ediyorum. Basit 
usulü muhakeme, yazılı olmıyan ve müddetleri 
tâyin edilen, işte Hukuk Usulü Kanununda 
belirtilen bir muhakeme tarzı. Kararla biter bu 
usulü muhakemo tarzı. İhtilaflı kaza olarak 
da burada yazılmış, ihtilaflı kaza olan her 
işte, hilafı tasrih edilmedikçe, Temyiz yolu 
açık. Emrediyor hâkim. Hâkimin emri diye Hu
kuk Usulünde bir hüküm yoktur. Hâkimin 
emri olmaz. Hâkim karar verir, kararı adlî 
bir icaptır, ihtilaflı kaza da bu icap ya infaz 
hükümleriyle yerine getirilir veya taraf birrıza 
buna inkiyat eder, yerine getirir. Emir diye 
bir hal yoktur. Yalnız bir noktada emir var
dır. Tapu sicili hükümlerimizde «Hâkimin 
emri olmaksızın sicilde değişiklik kaydı yapı- | 
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lamaz» denir. Bu emrin dahi Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü uzun zaman ihtilaflı kaza 
mevzuu olup olmıyacağı hususunu tartışmış 
vo muayyen bâzı hallerde hâkimin tapu sicil 
memuruna emir verme selâhiyetini tanımıştır. 
Bunun dışında hâkimin ihtilaflı kazada tara
feyne emir verme salâhiyeti yoktur. Bu bir. 

ikincisi, hemen icra edilmesini emreder, he
men!. Şimdi hemen tâbiri Türkçcde «derhal, 
dakika fevt etmeksizin icra» tâbiridir. Basit 
usulü muhakeme: Duruşma bitti, bu tarzı ta
rife göre hâkim kürsüden : «Tarafları dinle
dim, basit usulü muhakameye göre mahkeme 
yaptım, emrediyorum size, derhal apartmana 
gidip, vermediğiniz parayı ödeyin, yapmadı-
ğnız işi yapın, evinizin önünü süpürün.» Karar 
verdi, emretti, ve karar yazdı: «Tefhim edil
miştir!.» Çıktık. Hâkimin emrini yerine getir-
miyenler, hâkim duruşmada tefhim etti, ya! Bu 
bilvekâle de olabilir. Vekile hâkim emretti, 
duruşmada müşterek pay sahiplerinden vekil 
Ahmet Beyin vekili Mehmet Beye emretti, du
ruşmadan çıktı, yerine getirmedi vekil. Çünkü 
hukuk usulünde kararların infazı infaz rejimi 
ile ilgili. Bu bir sulh teşebbüsü değil, haydi 
kızım gidin, iyi geçinin desin. Zaptı böyle bağ
ladı, değil. Bu bir ihtilaflı kaza ve sonu bir 
şahsın mülkiyetini kaybetme kazası. 25 nci 
madde tatbik ediliyor diyor. Önce para ceza
sı ve sonunda elinden gayrimsnku'unü 'stirdadedi-
lir. «Sen yaramaz bir kişisin, çık «denir.» 
«Sen artık yapamıyacaksm efendi, elinden gay
rimenkulunu alıyorum» denir. Hâkimin emrini 
yerine getirmiyenler 100 liradan 2 000 liraya 
kadar para cezası verir. Kim verir bu cezayı? 
Ceza usulü sistemimizde bin liradan ikin bin 
liraya kadar para cezalarını hangi mahkeme
ler veriyorsa o mahkemeler mi verecek. Yoksa 
emri yerine getirmiyen kişiyi ben şikâyet ede
ceğim, «Hâkim bey sen emir vermiştin, bu em
ri yerine getirmedi, buna bir de ceza ver diye
ceğim.» sulh hukuk hâkimi ceza mı verecek1? 
Aynı mahkeme, yani sulh hukuk mahkemesi 
ceza hükmü verecek, bin liradan iki bin liraya 
kadar para cezası verecek. Ve, «gerekirse il
gililerin talebi üzerine 25 nci madde hükmü tat
bik olunur..» Gerekirse, talep üzerine..» Bir 
defa böyle kabul etsek maddeyi, gerekirse kay
dına lüzum yok, haşiv. Gerekirse değil, hâkim, 
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gerektiğine re'son karar verecek kişi değildir. 
Hâkim taleple mukayyet kişidir. Cezalandırı
lır Ve ilgililerin talebi varsa, 25 nei madde hük
mü tatbik olunur. Gerekirse ne demek?. Hâ
kim için gerekmesi mevzuubahis değildir, taraf
lar için gerekmesi mevzuubahistir. O da taleple 
anlaşılır. Talebin haklı olup olmadığına hâkim 
karar verir ki, o zaman gerekirse yerine, (ilgi
lilerin talebi üzerine 25 nei madde hükmünün 
tatbikine hâkim karar verir) denir. 

Şimdi' biraz evvel müşterek mülkiyette' pay 
sahiplerinin hukukunun Hıyaneti bakımından, 
(Birden fazla kişinin vekili olamaz) hükmünün 
konduğunu' komisyon defan ve fikrirıi izah 
sadedinde beyanda bulundu. 

Şimdi ifade edeyim : 
Yüzde 90 hisse sahibinin bir* arada olduğu 

bir gayrimenkul de % 1.0 hisse sahibi bu madde
nin tatbiki ile mülk sahibi olmaktan mahrum 
edilebilir. Neden? Kat malikleri heyetince ve
rilen karara razı olmıyan biri, razı değilim de
di mi (veyayı silelim ortadan), razı olmıyan 
birinin vazife mükellefiyet ve mecburiyetlerini 
yerine getirmemesi yüzünden % 90 m iştiraki ve 
ittifakı ile karar vermesi üzerine ekaliyette ka
lan pay sahibinin bu vazife ve mükellefiyeti ye
rine getirmemesi yüzünden diğeri zarar gördüm 
diyerek hâkimin müdahalesini istiyebilirler. 

Şimdi hüsnüniyetle mütalâa edersek madde
nin ağırlığı hissedilmez. Suiniyetle mütalâa 
ederseniz, daha doğrusu suiniyet ashabına göre 
düşünürseniz, maddenin ağırlığını hisseder
siniz. Yüzde doksan, «Ben şu masrafların yapıl
masına karar verdim. Bakım ve tamir masraf
ları olarak buraya merdivenler boyunca bütün 
gece elekktrik yakılmasına ve elektrik ampulle
rinin yüzer mumluk olmasına karar verdim.» 
dedi. Diğer küçük hisse sahibi, fa'kru zaruret 
sahibi ile itiraz etti. Kat malikleri heyeti nasıl 
karar veriyordu? Hisse adedi ekseriyetiyle ka
rar Veriyordu. Verdiler. Bu karara da ittıba 
etmiyor. Bundan dolayı z>arar gördüm diye. Biz 
karar'Vermiştik, lâmba yakacaktık yüzer mum
luk ışıklar zararımız"sebebiyle 'şunu tecziye et, 
emret plaraTi ödeTriesinir.r Şimdt Bu suiniyetin'" 
izalesi İçin çok Sayın Evliyaöğhr arkadaşımla 
da konUştuik. Hâkini ilgilileri dinledikten son
ra bu kanuna göre karar verir.1 Bu kanunda 
küçük îri®se sahiplerinin''büyük hisse sahipleri 
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tarafından^ fuzuli masraflar ihtiyarı hususunda 
ittihaz edecekleri kararlara itiraz hükümlerinin 
ve sıyanet hükümlerinin tam mevcudiyetini gör
müyoruz. *Ne olur?... Yönetmeliğe göre verir. 
Kanuna ve yönetmeliğe göre verecek. Onlarda 
da hüküm yoksa hakkaniyete göre hüküm ve
recek hâkim; Bakınız maddenin yazılışına; 
«Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna 
ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yok^ 
sa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine 
göre karanım verir.» Halbuki hukukun temel 
kaidesi, Medeni Kanuna göre: Kanunda bir hü
küm yoksa yönetmeliğe, yönetmelikte de bir 
hüküm yoksa, hâkim, vâzıı kanunmuş gibi ka
rar verir. Bu her zaman hakkaniyet değildir. 
Burada hâkim halin icabına göre karar verir. 
Hâkim, ben vâzıı kanun olsa idim ne olurdu 
kararım, ne olurdu hükmüm, diye karar verir, 
boşluğu doldurur, içtihadı yapar. Eğer burada 
maksadınız bu ise, bu tarzda yazılsın. Eğer 
maksat -bu değilse şöyle yazılması lâzım : Hâ
kim ilgilileri dinledikten sonra bu kanuna, yö
netmeliğe ve hakkaniyet kaidelerine göre karar 
verir, denir. Ve ondan sonra eğer hüküm 
yoksa Medeni Kanunun 2 nei maddesine atıf ya
pılmak suretiyle hâkimin karar tesis edeceği 
hükmü vaz'edilir. 

Bendeniz tereddütlerimi arz ettim. Tahmin 
ediyorum ki, tereddütlerimde yanılmış olayım 
efendim. 

BAŞKAN r— Sayın Ülker..-
REŞÎT ÜLKEK (İstanbul); — Muhterem 

arkadaşlar, benden önce (bâzı. arkadaşların da 
temas ettikleri bir iki noktaya işaret etmek is
terim. 

Bunlardan bir tanesi, (bunun, hemen yeri
ne getirilmesini emreder,) Burada (emreder) 
kelimesi hukukî zevke uygun gelmiyor. Belki 
kullanabilir. Fakat emreder kelimesi yerine, 
kararını bildirir, kararını verir, kararını tef
him eder şeklinde bir kelimenin - kullanılması 
daha doğru olacaktır. 

Sonra bunun ikinci kısmı zaten maddede ori
jinallik oluyor, bir taraftan hâkim karar veri
yor, kararını tebliğ ediyor, tabiî bunun tatbik 
şekli' ancak mahkeme başkâtipliği vasrtasiyle 
yapılabilir. • Tebliğden s'onra hâkim emri-yerine 
getirmiyenlerden aynı mahkemede y&m bu ka
rarın verilmesi ve 'kararın uygulanmasının bir 
dosya üzerinde1 görülmesini istiyor.' - Yani ev-
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veİiyatmı, evvelini bilen hâkimin bütün 'bu dos- I 
yayı bilmesini istiyor. Fakat bendeniz burada I 
diğer arkadaşlarım gibi tereddüde düştüm. I 
1 nci kısım, hâkim kararını verir, tebliğ veya 
tefhim eder, iyi. Ama emrin veya kararın yeri
ne getirilmediğini nasıl anlıyacak, nasıl tesbit 
edecek? Burada bir yeni hukukî hâdise çıkıyor. 
Emrin yerine getirilmediği ancak şahitler mari- I 
f etiyle, («ihbarla» sesleri) veya ihbarla, yani 
hâkimin bunu bilebilmesi için- ımutlaka arada 
bir takım şeylerin bilinmesi lâzım. Yani tek 
taraflı değil; yerine getirilmedi, efendim demesi 
kâfi olmamalı, ayı ı hâkimin huzuruna, karşı 
taraf '•• «efendim yaptım, yerine getirdim», de
mesi lâzım. Belki bâzı hisselerde yerine geti
rip getirmediğini belki hâkim oturduğu yerden 
tesbit edebilir, mümkündür. Kömür almıştır, 
onu getirmiştir, falan. Ama, diğer fiilî hâdise
lerde, o fiilî hâdiselerin mutlaka hâkim önün
de tesbit edilmesi lâzımgelir. 

Şimdi bendeniz komisyondan bu noktayı 
öğrenmek istiyorum: Acaba icraya taallûk eden. 
esas itibariyle prensibölarak böyle bir işin ic
ra marifetiyle yapılması lâzımgelir. tşi ko
laylaştırmak bakımından buraya verilmiş bir 
iş.- Fakat tesbiti nasıl olacak? Başkâtip gönde
rip de mi tesbit edecek? Bıı nokta vuzuhsuzdur. • 
Eğer burada bir karışıklık varsa, tatbikatta 
karışıklık olacaksa bunu icraya vermekle yani 
tebligatın kimin tarafından yapılması ve icra 
edilip edilmediğinin ancak icra marifetiyle tes- I 
biti mümkündür, tera memuru gider, nedir 
vaziyet diye bakar ve görür. 

Binaenaleyh, burada bendeniz tereddüt ta
şımaktayım. 

Ayrıca 100 liradan 2 000 liraya kadar para 
cezası ve kesin oluyor... Bunda da bir tered
düdüm var. Bu miktar Türkiye'de .büyük bir 

-miktardır ve üstelik cezadır da, yani bir ala
cak. bir hak' değildir, cezadır, böyle bir ceza
nın kesin olması Anayasa karşısında mümkün 
müdür? Ben tereddüt taşımaktayım. Yani 100 | 
liradan 2 000 liraya kadar para cezası ve hem I 
•de!kesin ceza... I 

Şimdi pratik bakımdan; akla şu gelebilir: I 
•Böyle bu kesin olmazsa, bunun itiraz veya I 
•temyiz yolları açık olursa bunun ne kıymeti I 
var? Ona karşılık şu söylenebilir; Bir taraf- I 
tan bu karar icra ve infaz edilir, öbür taraf- I 
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I tan da haksızlığı, haklılığı hakkında da müra-
I caata geçilebilir, mâni değildir. Yani böyle 
I bir hüküm konulabilir. Bu noktada da tered-
I düdüm var. 
I Sonra gerekirse ilgililerin istemi üzerine 
I 25 nci madde hükmü uygulanır. Bir defa bunu 

ben de, benden evvel konuşan arkadaşlarım
dan bâzıları gibi netice itibariyle yerinde gör
müyorum. Sebebine gelince, ; dün Asım Eren 
arkadaşımız da 25 nci madde ile 33 ncü mad
de arasındaki münasebete temas ettiler. Belki 
25 nci madde hükmü malhfnzdur demek mak-

I sadiyle burada bu zikredilmiş oluyor. Yani bu 
hususta bir de ayrıca 25 nci madde vardır, bu 
ayrı bir hükümdür, orası ayrı bir hükümdür, 
bundan istifade ederek 25 nci madde hükmü 
tatbik edilebilir, mânasını taşıyabilir. Çünkü 
25 nci madde, burada (gerekirse ilgililerin is
temi üzerine 25 nci madde hükmü -uygulanır) 
meselesinde 25 nci maddenin birçok şartları 
vardır. • «Kat maliklerinden biri bu kanuna gö
re kendisine düşen borçları ve' yüklemleri ye
rine getirmemek suretiyle diğer kat malikleri
nin haklarım onlar için çekilmez hale gelecek 
derecede ihlâl ederse...»1 ve onun altında da, 
çekilmez hale gelmenin bâzı örnekleri verilmiş. 
Meselâ, (haklarını ihlâl etmekte devamlı ola
rak bir yıl ısrar edilmesi) diyor. Şimdi bura
daki şartlar bakımından «gerekirse ilgililerin 
istemi üzerine 25 nci madde hükmü uygula-

I nır»1 a lüzum olmadığı kanaatindeyim. Yahut 
da şartları varsa, «ilgililerin istemi üzerine...... 
Ama hangi mahkeme? 25 nci maddeye ilgili 
mahkemeden istenebilir diye bir hüküm konul
masında bir zarar yoktur. 25 nci maddenin 
mahfuz olduğunu orada ayrı bir hüküm bulun
duğunu ifade etmek bakımından. Aksi ıhalde 
ben 33 ncü madde ile 25 nci maddenin sonun
daki bu fıkralardan dolayı birbirleriyle çatışma 
haline gelebileceği kanaatini taşımaktayım. 

I Kıymetli komisyonun, açıklamalariyle bizi ay
dınlatmalarını bilhassa rica edeceğim. • Burada 

I birçoklarını kesin olarak ifade etmedim. Belki 
I kendilerinin vereceği kıymetli izahat bizi ay-
I dınlatır, söylediklerimden vazgeçebiliriz, tak-
I rir vermiyebiliriz. Bilhassa bu noktalardan 
I açıklamada bulunmalarını hassaten rica* edece-
I ğim. Bilhassa kesin hükmün Anayasaya ay-
I kırı olup olmadığı hakkında.. 
I Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; benden evvel konuşan sayın ar
kadaşlarımdan Muhterem Reşit Ülker Bey ar
kadaşım, benim temas edeceğim anakonuya 
kısmen değindiler. Yalnız, para cezası husu
sunda konuşan arkadaşlarım bu maddenin bi
ze getirdiği esas muhtevanın anahudutları 
üzerinde dolaşmadılar". Onun için biraz tafsi
lâtlı maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, dün de arz etti
ğim gibi bu kanun fevkalâde dikkatle yapıl
mıştır. Şimdiye kadar gelen kanunlar içinde 
hemen hemen en iyi tedvin edilmiş metnine 
rağmen ceza hükümleri dağmık olarak birçok 
maddelere serpilmiştir. Meselâ dün arz etti
ğim gibi 25 nci maddede «.. çekilmez hale se
bebiyet veren bir kat maliki için diğer kat ma
liklerinin hâkimden devir hakkım isteme 'hak
ları verilmiştir. Ve altında da, Sayın Ülker ar
kadaşımızın temas ettikleri gibi, A, B, C, diye 
o çekilmez halin hangi hususlarda çekilmez 
hal olarak telâkki edileceğine dair tadadi du
rumlarda sebepler de zikredilmiştir. 

Şimdi, dikkat buyurursanız, 25 nci mad
de ile bu madde arasında şu farklar var: 

1. 25 nci madde uygunsuz bir kat malikine 
karşı zecri bir tedbir emrediyor, uygunsuz bir 
kat malikine karşı... Ama kiracıyı ve sükna hak
kı sahibini düşünmemiş, doğrudan doğruya kat 
malikini düşünmüş. 

Bu öyle değil, 33 neü madde iki muhatap 
tanıyor. Birisi şu: Kat maliki eğer vecibeleri
ni, yükümlerini yerine getirmiyorsa ona kar
şı diğer kat malikleri hâkime müracaatla onun 
vecibelerini yerine getirmesini isterler ve hâ
kim do nasafet kaidelerine riayet ederek, umu
mi hükümlere bakarak veya bu kanunda hü
küm varsa o hükümlere değinerek bir para ce-
zasiyle bu işi hallediyor. İkinci muhatap kat 
malikinin yerine o dairede oturan kiracı veya 
sükna hakkı sahibidir. Buna yalnız diğer kat 
malikleri değil, bizzat o katın maliki de dava
cı olarak muhatabolnyor. Davacı olarak teb
ligatta bulunup, hâkimden takibat istiyor. Şu 
halde 25 nci maddede yalnız kötü hareket eden 
kat maliki hedef teşkil ettiği halde, dâvâlı ol
duğu halde, 33 neü maddede kat maliki hem 
davacı oluyor, hem dâvah oluyor. Davacı olu- | 
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yor, kendi kiracısına sükna hakkı sahibine 
karşı, dâvâlı oluyor, diğer malikler tarafın
dan kendisine karşı. 18 nci maddenin 1 nci 
fıkrasını mütalâa buyurursanız muhterem ar
kadaşlarım orada da biz kabul ettik, kiracı
ları, sükna hakkını mesul tutuyor. Ama ora
da sadece diyorum, vazifelerini yerine getir
mesi hususunda bir müeyyide kullanıyoruz, di
yoruz ki «kat maliki, kiracısı ile sükna hak
kı sahibi ile birlikte müşterek sorumluluk, mü
teselsil sorumludur.» Bakın şimdi, şöyle bir 
kanun var elimizde. Kat malikini aynı sebep 
dolayısiyle bu kanun 18 nci maddede mütesel
sil sorumlu tutuyor, kendi yerine oturan kira
cısı ve sükna hakkı sahibi için.. 33 neü mad
dede de davacı tutuyor. Bir insan aynı sebep
le hem dâvâlı hem davacı olamaz. Görüyor
sunuz ki, ceza usulümüze de hukuk usulümüze 
de, ana adalet duygularına da aykırı hüküm
ler karşısındayız, insan böyle bir tedvin kar
şısında bütün maddeleri daima mukayese et
medikçe bir madde hakkında sarih bir hükme 
varmıyor. Ama şimdi arz ettiğim gibi 18 nci 
maddede, siz ister içinde otursun ister otur
masın, kat malikini müteselsil sorumlu sayı
yorsunuz. Sonra 33 neü maddede diyorsunuz 
ki sen zarar veriyorsun, sana kiracın hakkın
da, sükna hakkı sahibi hakkında davacı ola
bilirsin, para cezası verdirebilirsin. 

Sonra 25 nci maddede diyorsunuz ki o kat 
malikine diğer kat malikleri devir mecburiye
tine sokar, hâkime müracaat eder, zorla dai
reyi elinden alır. O halde 33 neü maddeye ne 
lüzum var, veya 25 nci maddeye ne lüzum var? 

Üç ayrı yerde ceza hükmü var, mesuliyet 
hükmü var ama birbirleriyle bağdaştırılama-
mış. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bir kanunda 
tatbikatçıya bu kadar şaşırtıcı hükümler ver
mek bizim için pek insaflı bir hareket olmaz. 
Çok rica ediyorum hukuk nosyonlarınızı lütfen 
harekete getirin arz ettiğim bu maddelerde hem 
davacı ve hem dâvâlı mevkiine soktuğunuz bir 
kat malikine acıyınız. Ya 18 nci maddedeki 
müteselsil sorumluluğu kaldırın, kim oturu-
yorsa sorumlu olsun veya 33 neü maddedeki 
bu. kat maliki hakkında o kat maliklerinin dâ
va hakkını kaldırın. Diğer kat malikleri sade
ce oturan sükna hakkı sahibi ile kiracı hakkın-
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da davacı olsun. O kat maliki arada o yandan 
ateşe, bu yandan ateşe mâruz kalmasın. Böyle 
bir mevzuatı buradan çıkarmak çok adaletli 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım ikinci bir nokta, 
burada birinci satırda paydaş kelimesi eksiktir. 
Kat malikleri kurulunca verilen karara razı 
olmıyan kim? Aşağıda «kimsenin» diyor ama 
arada gelen ibareler mânayı şaşırıyor. Orada 
paydaşın demek lâzım. Biliyorsunuz 8 nci 
maddede paydaşı kelimesini kabul ettik, tam 
buraya lâyık olan kelimedir. Neden kat mali
ki demiyorum? Kat maliki olmıyabilir, sük-
na hakkı sahibi olabilir, kiracı olabilir. Bina
enaleyh, burada «paydaşın» kelimesini koy
makta fayda vardır. Bu suretle o müstakil 
cümlenin muhatabı burada belli olur, bir. On
dan sonra gelen de kiracı veya sükna hakkı sa
hibi olarak ikinci muhatap tasrih edilmiş olu
yor zaten. O hususta bir sarahate lüzum kal
mıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim 
tezadı sinesinde toplıyan maddelerin bir kısmı 
geçmiştir. Dün mâruzâtta bulundum ama, 
33 ncü maddeyle ilgisini arz ettim ama, işte 
şimdi teferru atiyle önümüzde teressüm ediyor. 
Ama geçirdik. Inşalah o 18 nci maddedeki 
fıkrayı ve 25 nci maddeyi bu fıkrayla, bu mad
de ile eğer şimdi düzeltemezsek, arkadaşları
mız - itiraz etmiş olan Sayın Ülker arkadaşım 
başta olarak - yazılı tadil teklifi vermezlerse, 
temenni ederim ki, yine Senato bunları düzelt
sin. Yoksa bizden hakikaten böyle bozuk çık
tığı için kalben üzüntü duyacağım. Ama bu 
bir parça, tesellimi de almış oluyorum ve ken
di hesabıma vazifemi yapmış oluyorum. Ben 
sadece paydaş kelimesinin ilâve edilmesi îçin 
bir takrir verdim. Öteki ana fikirlerim husu
sunda sadece komisyonun kıymetli hukuk bilgi
sine dayanarak kürsüden ineceğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 

bendeniz maddenin 2 nci fıkrasında, beni te
reddüde sevk eden bir hususu komisyondan öğ
renmek için huzurunuza çıktım. 

Hâkim ilgilileri dinledikten sonra bu kanu
na, yönetim plânına ve bunlarda da bir hüküm 
yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidele-
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rine göre kararını verir ve bunun hemen yeri
ne getirilmesini emreder, diyor madde. 

Burada bunun hemen yerine getirilmesi 
hususunda umumi hükümlere tabi bir dâvanın 
açılması veya mahkeme kararının uzun zaman 
geçmesine sebebiyet vereceğini komisyon naza
rı itibara almış mıdır? Şimdi bizim mahkemele
rimizin durumu malûm, gayet mahmul vaziyet
te. Böyle bir müracaatın yıllarca sürmesi ve 
bu maddeden istenilen faydanın yerine getiril
memesi mümkündür. Bu sebeple kararı çabuk-
laştırabilecek veya bu kararı gün ile takyid-
edebilecek bir hükmün buraya ilâvesine komis
yon iştirak eder mi? Bu hususu öğrenmek is
tiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 
sualler fazla olduğu için ancak kanunun mad
desini okumak suretiyle teker teker cevap ver
meye çalışacağım. 

«Kat malikleri kurulunca verilen karara 
razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin ya
hut onun katında kiraya oturmak, sükna hak
kına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı 
surette faydalanan kimsenin borç ve yükümle
rini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören 
kat maliki veya kat malikleri anagayrimenku-
lün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvu
rarak hâkimin müdahalesini istiyebilir.» 

Buraya kadar olan hususta ihtilâf noktası 
olan kısım şudur : Hangi mahkemeye müracaat 
edecek dediniz, arkadaşlar. Bu kanunun ikinci 
fıkrası; «Hâkim ilgilileri dinledikten sonra 
bu kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir 
hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet 
kaidelerine göre kararını verir.» Demek ki, 
umumi hükümlere göre müracaat edecek ve 
sulh mahkemelerinde yapıldığına göre basit 
usûlü muhakameye tabidir. Hemen mahkeme 
kararını verecek. Burada maksat, işi çabuklaş
tırmak veya acele ettirmektir. Bu bakımdan 
«hemen» kelimesi kullanılmıştır. Kararını ve
rir ve hemen yerine getirilmesini emreder. Bun
daki maksat işin bir an evvel yapılmasıdır. 

Sonra bu ceza disipliner bir ceza olduğu 
için, ağır hapis ve hapis ve saire tâbirlerinin 
kullanılmasına lüzum yoktur. İkincisi şu nok
taya da arkadaşlarım temas ettiler. «Gerekir-
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se ilgililerin istemi üzerine 25 nci madde hükmü I 
uygulanır.» Bu gerekirse tâbiri, hâkimin hük
müne rağmen borcunu ifa etmiyen ortaklardan 
birine 25 nci maddenin hükmünün uygulanması 
mânâsına gelir. Bu madde ihlâl edilmiş ise 
25 nci madde ortaklardan birisine tatbik edilir. 
Buradaki 25 nci maddenin (B) bendi 30 ncu 
maddeye atıf yapılmaktadır. 25 nci madde bu 
atfa nazaran daha şümullüdür. 

Bir de Ahmet Aydın Bolak arkadaşım te
mas etti, dediler ki, «Burada kat maliklerin
den her birine müracaat hakkını tanıyorsunuz, 
bunun dışında da yöneticiye, apartmanı toptan 
idare etmek hakkını tanıyorsunuz, neden bura
da her malike ayrı ayrı müracaat etmek hakkını I 
tanıyorsunuz da yöneticiye tanımıyorsunuz ?» I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 8 daireden 
aşağı olan apartmanlarda yönetici tâyin etme 
mecburiyeti yoktur. Bu bakımdan maliklerin 
teker teker müracaat etmek hakkı tanınmıştır, 
Bunun dışında 8 daireden yukarı olan apart- I 
manlarda ise esasen yöneticinin görevlerine ta- I 
allûk eden 35 nci maddenin (I) fıkrası, yöneti
ciye, mahkemeye müracaat etmek hakkını tanı- I 
mıştır. Yani burada mülk sahiplerinden birinin 
müracaatı bu mânaya kullanılmıştır. 

Sonra, aynı maddenin son fıkrasında Anaya- I 
saya aykırı bir taraf görmüyoruz.. Çünkü bu- I 
gün mahkemelerimizde de verilen birçok kesin I 
hükümler vardır, müracaat etmek hakkı olmı- I 
yan hükümler tanınmıştır. Bu bakımdan bun- I 
da da bir bir aykırılık görmüyoruz ve maddenin I 
kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güler. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddeden beklenen 
maksadın hâsıl olması bu maddenin sevk 
edilişi ile mümkün olmıyacaktır. Çünkü bir 
kere hissedarları iki türlü kazai müracaata mec
bur bırakmaktadır. Şöyle ki; paydaşlardan bi
risi müşterek gayrimenkulun idaresinde lüzumlu 
kaidelere riayet etmiyen kimseleri hâkimin hu
zuruna davet edecek, hâkim karar verecek, bu ka
rara riayet etmediği takdirde ceza ile zorlanma
sı mevzuunda ikinci bir dilekçe ile yine mahke
me, ikinci defa meşgul edilmiş olacak, vatandaşın 
külfeti ağırlaştınlacaktır. 

Takdir buyurursunuz ki, memleketimizde, iş
lerin çokluğu dolayısiyle, bu nevi ihtilâfların ay-
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larca sürmesi bu usulde mümkündür. Pratikleş-
tirilmemiş bu hal tarzı, birtakım ihtilâtlara, mah
kemelerde işlerin sürüncemede bırakılmasına yol 
açacaktır. Bu bakımdan evvelâ bu madde pratik 
değildir. Bunda birtakım mahzurlar vardır, arz 
ettim. 

îkinci olarak mesele şu: Burada hâkimin ve
receği karar mühimdir. Hâkim burada kazai ma
hiyette karar verecektir. (Hakkaniyet kaidelerine 
göre kararını verir.) dedikten sonra (Bunun he
men yerine getirilmesini emreder.) şeklinde bir 
ibare konması asla yerinde değildir. Çünkü hiç
bir mahkeme kararında, karar verir, o kararın 
içerisinde emir vardır, her şey vardır. Fakat ay
rıca, hemen emreder mecburiyetini buraya koy
mak bizim hukuk düzenimizle bağdaşmaz. Ma
dem ki, kazai mahiyette bir karardır, yerine ge
tirilmemesi halinde bunun tekrar mahkemeye ge
tirilerek, ceza ile müeyyidelendirilmesi yerinde 
değildir, icra - İflâs Kanunu sarihtir, icra me
muru, hâkimin verdiği bu kararı infaz eder. Bu 
infaza taraflar riayet etmezlerse yine icra - if
lâs Kanununun müeyyidelerinin tazyikiyle bu 
karar yerine getirilir. Hâkimi ikinci defa icra 
memuru yerine ikame etmeye hakkımız yoktur. 
Kanaatimce 33 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının ol
duğu gibi tasarıdan çıkarılması yerinde olur. 
Saygılarımla. 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sayın 

Komisyon sözcüsü arkadaşım, bendenizin ileri 
sürdüğü fikri reddetmediler ve aynı mânaya ge
lir buyurdular. Şu hale göre buradaki «hemen» 
kelimesini hâkim, ilgilileri dinledikten sonra bu 
kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hü
küm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaide
lerine göre hemen karar verir ve bunun yerine 
getirilmesini emreder, şeklinde düzeltilmesi için 
bir takrir veriyorum. Komisyon iştirak ederse 
maksat yerine gelir kanaatindeyim. Komisyon
dan bu hususa iştirak edip etmediklerini öğren
mek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Komisyon Sözcüsü muhterem arka
daşımız, gerek bendenizden evvelki kıymetli ha
tip arkadaşlarımın, gerekse bendenizin ileri sürdü-
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ğü noktaları pek^aydınlatır mahiyette cevap lüt

fetmediler. 
•Şimdi'diğer bir noktaya da temas etmek isti- -

yorum.' Büı*ada emir salâhiyeti hakikaten kazai 
salâhiyetler meyanında değildir. Hukuk ve ce
za usullerini hatırlarsak, mahkemede hâkimin, 
mahkemenin mehabetini ihlâl edenleri dışarıya 
çıkarma karar ve emri ve bir de ahkâmı şahsiye I 
mahkemelerinde icrai olarak hâkimin bâzı emir 
ve yetkileri varsa da, diğer hiçbir hususta, ne 
hukuk, ne ceza usulümüzde, hâkime emir yetkisi 
verilmemiştir! idari emirler, kendi kalemi üze
rindeki tasarrufları hariç, fakat kazai mahiyette 
emir vermek yetkisi diye bir şey mevcut değil
dir. 

"Devlet hususî nukukfanda diğer devletlerin 
'mevzuatını da biraz doktora vesilesiyle karıştır
dığım için biliyorum.' ÇHinkü ben, mahkemelerin 
kazai salâhiyeti konuşanda bir doktora hazırla
mıştım. O bakımdan aynı şey ecnebi mevzuatın
da da mevcut değildir. Kazai salâhiyetle icrai 
emir yetkisi bambaşka şeylerdir. Bunları burada 
metinde bir araya getirmek dünya hukuk mevzu
atı ve anlayışı karşısında doğru bir hareket ol
maz kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, demin arz etti
ğim gibi, fakat Abdurtfahman Beyefendi arkada
şımın beyanını üç dâva şekline sokmak suretiyle 
onu teyiden, bir noktayı tekrar edeceğim. Bu 
madde'kabul edilirse evvelâ hâkime müracaat 
hakkı oluyor. Hem malik hakkında hem kiracı 
ve sükna hakkı sahibi hakkında zarar verdiği 
için. 

ikincisi, tekrar yapmadığı takdirde para ce
zası verilmek üzere ikinci bir isteme mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Mutlaka bir yeni dilekçe, bir yeni 
mahkeme kaydiyesi ki, Kasım 1 den beri mah
keme harçları ve kaydiyelerde artmıştır, biliyor
sunuz. Bu bakımdan ikinci bir masrafa, bir kül-
fete1 buT davacı olmak istiyen insan için lüzum 
hâsıl oluyor. Nihayet, 25 nci maddenin tatbiki- l 
nl'isHyîûrum, illallah, artık geçinilmez bir hal 
aldı diyorsunuz. Üçüncü bir dilekçe, üçüncü bir 
kaydiye vermek mecburiyeti hâsıl oluyor. Yani 
bu madde bir dileği, bir maksadı üç küçük mer
halede, kademe kademe, davacı olmak istiyen in
sana yüklüyor, üç tane zahmet yüklüyor. Avu
katlar her biri için ayrı bir para istiyecek. Biz
zat kendi dâvasını yÜTÜtemiyen, talobedemiyen 
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bir müvekkil için gayet tabiî olarak bunu her 
avukat üçayrı mevzu telâkki edecek. Ben evvelâ 
yaptım istediğiniz talebi diyecek, netice şu oldu. 
Hâkim reddetti veya kabul etti, işte müeyyidesi 
şu. Ama adam yapmıyor, yapmıyorsa yeni bir 
dâva aç, memnuniyetle alırım diyecek. 

Yani demek istiyorum ki, Abdurralhman Be
yefendinin buyurduğu gibi, burada iki dö değil 
de üç dâva mecburiyetine sokuyorsunuz vatan
daşı. Bu da doğru değil. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarım, yani bu maddenin tanzim; şeklin
de hakikaten gerek 25 nci madde ve 18 nci mad
denin ilgili fıkrasına uymaması bakımından, 
gerekse hukuk ve ceza usullerimizde hâkime ne
relerde icrai emir verme yetkisi mevcuttur, ona 
ait mevut mevzuatımıza aykırı olması bakımın
dan da sakatlıklar vardır. Kaldı ki, o birinci sa
tırda konması gereken, «paydaşın» kelimesinin 
gramei.'' bakımından mutlaka olması lüzumuna 
kaaniim. Bunu lütfen kabul ederlerse çok mem
nun olurum. Hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞltAN — Madde hakkında gelmiş olan 
takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı 33 ncü maddesinin birinci satırındaki 

{razı olmıyan) kelimesinden sonra (paydaşın) 
kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 

Metinde bu mâna istenmiş, fakat kelimesi 
konmamıştır ve müphemdir. 8 nci maddede ka
bul edilen (paydaş) kelimesiyle bu eksik tamam
lanmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

C4ÜEAY (Elâzığ) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

ikinci takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 33 ncü • maddenin ikinci 

fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve 1;alebederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 
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l)eğiştiri : 
33 ncü madde, 2 nci fıkra: Hâkim, ilgilileri 

dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânı
na ve bunlar da bir hüküm yoksa, genel hüküm
lere ve hakkaniyet kaidelerine göre hemen karar 
verir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Etmiyor. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gelmiş olan diğer iki takrir vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kat mülkiyeti kanun tasarısının birinci fık

rasındaki «kira» kelimesinden sonra «aktine» 
kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Etmiyor. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor efen
dim. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge var, onu da okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
33 ncü maddesinin son cümlesinin, «25 nci 

madde hükmü mahfuzdur.» şeklinde değiştiril- I 
meşini arz ve teklif ederim. I 

istanbul I 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? I 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon bu tadil teklifine iş- I 
tırak ediyor. Tadil önergesini oyunuza sunuyo- I 
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Ben kendi takririmi geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Abdurrahman Güler takririni I 
geri almışlardır. Diğer bir tadil takriri vardır, I 
onu okutuyorum. | 

20 . İ . 1965 O : İ 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

33 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu ka
nuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm 
yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaideleri
ne göre kararını verir ve bunun yerine getiril
mesini tefhim veya tebliğ eder. 

Hâkimin kararını yerine getirmiyenlerden 
aynı mahkemece 100 liradan 2 000 liraya kadar 
para cezası alınmasına kesin olarak hükmolu-
nur.» 

BAŞKAN — Sayın Ülker takririn ilk kısmı 
mevzuubahsedildi. Sayın Karacanın takriri il o 
(hemen karar verir) diye Yüce Meclis kabul etti. 
O kısım hariç diğeri de olduğu gibi aynı. Bu 
bakımdan oylamıyacağım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
Başkanım, yalnız emir yerine karar koydum. 
Getirilmesini emreder yerine tefhim ve tebliğ 
eder, dedim. Fark bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Zaten kabul edilen takrirlerle 
maddeyi Komisyona vereceğim. Yeni baştan ted
vin etmesi için. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 

GÜRAY (Elâzığ) — Ediyor efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Bu 

tâdil teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen tadil teklifi ile birlikte maddeyi 
Komisyona veriyorum. 

31 nci madde hakkında kabul edilen takrire 
göre yapılan değişiklik Komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Adalet Komisyonu 

Sözcüsü 
Naci Güray 

«Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekili 
eliyle kullanabilir; ancak, aynı kişi oy sayısını 
üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tâ
yin edilemez.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu son fıkradaki de-
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ğişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım açık oylama netice
sini arz ediyorum. 

Ege üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının oylamasına (47) arkadaşımız 
iştirak etmiştir. (45) kabul, (1) ret, (1) çekin-
ser oy kullanılmıştır. Nisap yoktur. İkinci defa 
oylamaya arz edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 103 
ncü maddesi gereğince Hükümet programının 

26.2.1965 O : 1 
Yüce Mecliste okunmasından iki tam gün geç
tikten sonra üzerinde görüşme yapılacaktır. Bu 
itibarla Meclisimizin evvelce alınan karar hilâ
fına bu hafta, 1 Mart 1965 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanması icabetmektedir. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
hr... Kabul edilmiştir. 

1 Mart 1965 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 
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1964 yılı Bütçe KaÜununa bağlı cetvellerde değişiklik yakılması hakkındaki kanun tasarısına 

Verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye; sayısı ! 450 
Oy verenler : ' 330 

Kabul edenler :" 31 8 
•Reddedenler : 7 

öeMhjserler : 5 
Oya katılmıyanlar : : 107 

Açık üyelikler -.H \ş 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Allı Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 
İsmail Sarıgöî 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmatl Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 

/Kabul 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Kerhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal YöriU 

ANTALYA 
E tem Ağva' 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu • 
Gökhan Evliyaoğlu 

edenler] 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BÎNOÖL 
Hal it Rıza Ünal 

BlTLtS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktcm 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkeı 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Hilmi Güldogatı 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil -
Kemal Satır 
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ERZİNCAN ; 
Hüsamettia Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Periiıçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nâlbat Diler 
Cevat Dursunoğlu^ 
Gıyasettıhı Karaca' 
Şerafettin?-Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
îbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytjaoğlu. 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin îneioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıç* 
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli' 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal -
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet-Ali Arşları 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan Onal 

İSPARTA 
Ali İhsan Baha» -
Sadettin Bilgiç -

M.- MecM;iB :<65-
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban» _•> 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Goka 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kimi 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özang&.v 
Selim Sarper 
tsmail Halkkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşau ,;, 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya -. 
Sırrı öktem , 
Bahtiyar Vutfal 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU,.. 
Avni Doğan 
ihsan -Şere£~Buî» - ~ 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı - -Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vhdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet - Göker-
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam -
Mehmet Yüoeler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsira- Uzun v 

26i2,196fi^fO : 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu s 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı,. 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin. > 
Abdüssamet Kuzueu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa,.Sanır 
Cahit. Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali.Etfbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akypırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat. 
ismet inönü . 
Halit- Ziya sözkaıı 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğltH 
Nusret Köklü 
Hilmi Okça -

MARAŞ 
Kemal Bağc*oğkı 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu-' 
Enver Kaplan 
Adnan Karakucak 

MARDİN 
Mehmet Ali * Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

Seyfi Güneşjfcaö».; 
MUĞLA 

Cevdet Osfcay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Barajı Nııtııanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğl» 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
FJkrem, Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf ülusoy , 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişarı 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömeşt,,,-, 
Kâmçan Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hami t Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya--öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Haşim Tan 

srvAs 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

M. Meclisi B:65 
Hayri MumcuoğJu 

TOKAT 
Sahabattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kânrüran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

26 . 2 .1965 O : 1 
TUNufiLİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlt 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftûoglu 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuf Ziya Yücebilgir» 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

ERZURUM 

Tahsin Telli 

ADANA 
Hasan Aks ay 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 

KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

[ÇekinserlerJ 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

[Oya kattlmıyanlar] 

MARDİN 
E3at Kemal Aybar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİVAS 
Güner Sansozen 

NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 

ADANA 
Kasım Gülek 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut i (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğla 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilsrin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlcttin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar 
Malik Yolaç 
irfan Baran (B.) 
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İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kayga., 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Sina si Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlv 
Hurrem Kubat 

Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
thsan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

I Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğas 
(B.) 
Veli Uyar 
Celâl Sungur 

Yekûn 13 

t^a-o -« . . . 

- 5 3 7 



M; Meclisi B ; 65 26 ,2 .196& O : 1 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ^cetvellerde değişiklik;^yapılması 

hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özeatn 
Rıza Polat 

^ AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar ' 
Bülent Ecevit 

Oye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
336 
321 

8 
7 

101 
13 

[Kabul edenler)^ 
Mustafa: Kemal Er.ko-
van 
tsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Ahdülhak Kemal Yörüls 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerrmoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
fsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehai1 

Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 

Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut ; 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Haiit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BTTRSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahısk&ljpljhı ; 

Muzaffer Dündar 
A bdurrahman Güleı 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
tb rahim Kocatürk 
Hüdai Ora) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
fi hami Ertem 
Fahir Giritlioğhı 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hür rem Müftügil 
Kemal Satu 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Oündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nae.i Yıl d m m 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Tevjıt Dıırsnnoffln 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Ashıizoğl;ı 
İbrahim Cemaleılar 
Ertnftrnl Gazı Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Can hol at 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal (Mlesiv 
İbrahim Eteni Kılıçoğlıı 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Noemeddin Kfieükor 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zevdan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Mnhsin Bercketoğhı 
Abdullah Çilli 
Vh'net ^ırn TToeaoğn 

Sekip tnal 
Saki Zorln 

İÇEL 
Mnzhar Ankan 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
CV1A1 Kılıe 
Sadık Kutlay 
İhsan onul 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
'ilıad I »aban 

Ferruh Bozbeyli 
Katip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
"•nan Kvühofflu 
•'ahrettin Kerim floka 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
filmi Oben 

Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahvi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sahri Vardarh 
Zeki Zeren 

KARS 
\Te«mettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Uahtiyar Vural 
Rıza Yaleın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Sahri Keskin-
Osmnn Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vhdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet döker 
Hüsamettin Oîimfişpal* 
Mehmet Saürlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Vbdurrahman Altuj? 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 

Memduh Erdcmir 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Mâldan Kısayol 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
Ahmet Gür kan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan K8Üı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzunu 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Kakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avııi Akşit 
Xurottin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakııp Kadri Karaos-
manoğlu 
N us ret Köklü 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztiırk 

NEVŞEHİR 
llalit Fikret Aka 
Ramazan Dernirsoy 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NİGDPS 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Eerda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi IVhlivanoğlu 
Ata TopaloSlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslininin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
N'urottin Ceritoğlu 
Tevzi Ceylân 
l.ahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
'«Vvzi Geveei 
Hâmil Kiper 
İl yas Kılıe 
Osman ŞahinoSlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşini Tan 
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SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumeuoğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ERZURUM 
Tahsin Telli 
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TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 

Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami KarahanJı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tah'tıakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

MARDÎN 
Talât Oğuz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Muslih Görentaş, 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak' 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehımet Ali Pestilci 
Yusuıf Ziya Yücebilgirı 

SİVAS 
Güner Sarasözen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

[Çekinserler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
HaDûk Nur Baki 

ADANA 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim tmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nodim Müreu 

ANKARA 
Osıman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Alkay 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

[Oya kahhnıyanlar] 
BALIKESİR 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baitacıoğlu 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Pafesoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai Isıkenderoğlu 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
tlhami Sancar 
Abdurra/hman Yazgaı 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
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Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmo&lu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
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KOOAELÎ 

Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuık Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 

Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

26.2.1965 0 : 1 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hitan Baydur 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kaptan 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Sabati Hastaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Orhan öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 

URFA 
Malay Akan 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının açık oylama sonuçları 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Kfframüfttioğln 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbagıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 331 

Kabul edenler : 3 ) 6 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 106 

Açık üyelikler : l 3 

(Kabul 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı llatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ab m et Üstün 
Ferhat Nuri Vrıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Agva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken. 
Nazım Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Vihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Ozarda 
tsmet Sezdin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oglu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 

edenler] 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Kanuray 
Adnan. Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi ı 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
nalis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bfreketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet S i m Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslaıı 
Yahya Dermana 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
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Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Aluhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet üğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
FTiisam ettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlı 
/eki Zeretı 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülbalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yür-eler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

-*M 
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Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yi ]uı d x 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA j 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk | 
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NEVŞEHİR 
Halit Fikret-Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

. Orhan Naim Haziııedaı 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

, SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Güney 
Ahmet Kajagal 
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Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Miahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

Zeyyat Koeameımi 
Bekir Şeyhoğhı 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

[Reddedenler] 
GÎRESUN 

Nizamettin Erkmen 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

[ÇekinserlerJ 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

KAYSERÎ 
Vedat Ali Özkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

/Oya kattlmvyamlar] 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

Turhan Bilgin 
ESKİŞEHİR 

Seyfi Öztürk B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahiddin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

ismet Kapısıe 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 

Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Bhami Sancar 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 

Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOOAELI 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
trfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

Sadrettin Tosbi 
MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
ErziL'-um 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 
1 " 

Yekun 13 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON A AVZ&0M W Jîl 

Selâhattin Güven 
"Mfl 7TT11 ftlct.PTYl 
l l U / J İ l l l V/AlıvyUL 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
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M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1°** O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında ka nuna verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ilasmı Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan D in çer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 

331 
318 

6 
7 

106 
1 \ 

[Kabul 
Mustafa Kemal Erko 
van 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ajjva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithaı Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî IslimyeJi 

edenler) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
nalit Rıza Ünal 

BÎTL.1S 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turanı t Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
h'ethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Küstü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şenmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçciuğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
ilhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrera Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
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Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ÇRZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyascttin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
tbrahitn Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğhı 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

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

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celal Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 

M. Meclisi B:65 
Fer ruh I»nxl»«*yli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyühoğtu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin (Jüver 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci ökî em 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
K«>siî Ol kor 
Sabrı Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sı ITI Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğaı\ 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

26 . â .1965 Û : 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kat'lı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih öz fakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
llauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANÎSA 
Neriman Ağapğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 
Şevki Ayaan 
Vahap Dizdaroğhı 
Seyfi Günestan 

MUOLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit-Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

OROT 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalno-lu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAJ&SÜN 
Ali Fuat Aiişan 
Meh met • Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâronan Etliyaoğlu 
-FPvzi, Geveci 
Ham it Kiper 
llyas Kilıç 
Osman ŞaJıinoftlu 

SÖRT 
Cevdet. Ayıdan 
Sünejrya öner 

ıHaynetitin özgen 
Adil Yaşa 

«ÎNOP 

Mahmut ,AUean.ogrlu 
Haşim Tan 
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SÎVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay , 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
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TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

26 . 2 . İ965 0 : 1 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat.Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fıraıt 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Telkin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Festilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

AFYON KARAHISAR 

Halûk Nur Baki 

ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Reddedenler] 
GÎRESUN 

Nizamettin Erkmen 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

NİĞDE 
Oğuzdemâr Tüzün 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Nedim M)üren 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Palksoy 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

[ÇekinserlerJ 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

(Oya hatılmıyanlar] 
Reeai İs&enderoğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan.Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
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âaim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

M. Meclisi B : 65 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

26.2.1965 0 : 1 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

Yekûn 13 

»•<« 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Crenel Müdürlüğü 1960 butça yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzlmşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Oüııjrör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoglu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 
ismail Gence 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
334 
325 
2 
7 

103 
13 

[Kabul edenler] 

fbrahitıı Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
E t em Agva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

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

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulul 
Mithat Şükrü Çavda r-
oğlu 
Gökhan Eviiyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 

Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sa d ret tin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
M ürettin Ok . 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necnıi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
11 ha mi Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrern Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 
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ERZÎKOAN 
Hüsamettin Atabeyi i 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım' 

ERZURUM 
Nihat Dilec 
Cevat Dummoğlu 
öıyasettfaı Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyrart 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim? Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnci oğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğh» 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir* 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırn Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Derraaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA. 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç I 
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İSTANBUL 

İbrahim A bak 
Ziya AltJiıoğlu 
Cihad lîaban 
Ferruh Bozbcyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökav 
Mııhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Milmi Ohen 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Sabri »Vardark 
Zeki Zeren 

KARS 
Necmettin Afcan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal: Güven 
Kemal Kaya 
S im öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

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

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Oöker 
Hüsamettin Oümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Ahdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bildin 
Mcmduh Erdemir 

26. £.1966 O : 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
I laldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gurk an 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya: Özkan 

MANİSA 
Neriman A Sn nurlu 
Süleyman Cağlar 
Yakup Kadri Karaos 
mannjrln 
Nusret Köklü 

MARAS 
Kemal Baffeıneln 
Kemali Bayazıt 
nasan Fehmi Evliya 
Ali Hûda yi oğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

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

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
nalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Refet Altsoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
O v a t Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Vııri Bayar 
Muslininin Gürer 
Hami Tezkan. 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
NTurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
'̂ Vvzi Geveci 
Hami t Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman ŞahinoğİB: 

SÜRT 
Cevdet Avdın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgea 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

M. Meclisi B : 65 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

26.2.1965 0 : 1 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoglu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 

ADANA 

Hasan Aksay 

AFYON KARAHİSAR 

Halûk Nur Baki 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Bölülkbaşı 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

[Oya katilmtyarilar] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai îskenderoğlu (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Burhan Bozdoğan 
İSPARTA 

Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
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Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek . 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

M. Meclisi B : 65 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

26.2.1965 0 : 1 
MARDİN 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca. 
Hilmi Baydur 
îlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Nazmi öktem 

URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı ' 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

Yekûn 13 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

-

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali: Bf&değanogltl 
Mehmet Geçioglu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte* 
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Ozbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
"}evki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Kesat Arpaoın£lu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Ay bar 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
334 
324 

3 
7 

103 
13 

[Kabul edenler] 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oglu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Agva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Sn 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Aveı 
Saffet Emina&aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apavdm 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Ozarda 
İsmet Sezsrin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kava Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
offlıı 
Gökhan Evliyaoglu 
Fennî Islimyoli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
İTalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Tursııt Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Mehmet Ozbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim Ök^em. 
Cevdet Perrn 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya TTffiır 
îsmail Yılmaz 
Baha Cemal ZaSra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi îneeler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Nccmi Okten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmns Arslan 
Hilmi Oüldoğnn 
Vefik Piri neci oğlu 
Alp Don-nn Sîon 

EDİRNE 
Talât. Asal 
Süleyman Bilgen 
fi hami Ertem 
Fahir Oiritlioglu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoglu 
Nafi Gfirav 
TTîirrem Müftügil 
Amer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
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Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Duraunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeylino§ln 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbnlat 
Ali İhsan Cöğüs, 
Hüseyin Ineioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANÜ 
Halis Bnyramnglu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydnn 

HATAY 
Bahfi Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı üocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorln 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan On al 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilariç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

M. Meclisi B : 65 
Ziya Altınoglu 
Cihad Baban 
Fcrruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Faıhrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
nüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Tlasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlı 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Fevzioğlu. 
Mehmet Çöker 
Hüsamettin Oümüşpala 
"Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altug 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

26 . 2 .1965 O : 1 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 

Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fa kili özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya, 
A hm ot Fı ra t 
ismet inönü 
Flalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman -Çağlar 
Yaknp Kadri Karaos-
manoğlu > . 
NTusret Köklü 

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

MARDİN 
Mehmet Ali Arikan. 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA' 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuraanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy.er 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Rcfct Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Ak dağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tozkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
FWzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Povzî Geveci 
Ha mit Kiper 
11 yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

-SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

, Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

/ 
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SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
İbrahim Oöker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahrarah 
Hayri Mumcuoglu 

M. Meclisi B:65 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizraan 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoftlu 

TBABZOM 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Solâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
AH Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

26 . 2 .1965 0 : 1 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanl» 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

Muslih Görentag 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Kainiz Karaknşogln 
Sadık Tekin Müftüoglu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Reddedenler] 
GÎRESUN 

Nizamettİn Erkmen 

[Çekinserler] 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ADANA 
ITasan Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
nalûk Nur Baki 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Ora! 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Bcrkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Et* 
İbrahim tnıirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıofclu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDİN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

ANKARA 
Osman Bölük başı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

NtöDE 
Oğuzdemir Tüzün 

[Oya kattlmtyanlar] 
BALIKESİR 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacıoğln 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoftlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüeeoglu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
^nphi Barkam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 

Ilhami Sancar 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osına 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoghı 

KARS 
Kemal Okyay 
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KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Fa kil» özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

M. Meclisi B:65 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Elurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

26 .2 . İ966 0 :1 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
FuadSirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN w-»*» •»•.*# W m9 

Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sansözen 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Açtk üyelikler] 
Aydm 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

» © < < -<•« 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye şayia* t 450 
Öy verenler : 326 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 7 

Oya katıimıyanlar : 111 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Y"usuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamü/tüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pcpınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

ACRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Bülent Eeevit 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
İhsan Köknel 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Kerhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörü' 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mmtafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Uökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BlLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BlTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Kdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Kefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

Necmi ökten 
İhsan Turubuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Ilüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arsian 
Tlilmi Cüldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Ciritlioğlu 
Nazmi özofful 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
öımer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
•^adık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
kiyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
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Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necıneddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketcğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorln 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali Thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh BozbeyK 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka* 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Barca 
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Hilmi O ben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakla Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altug 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kai'lı 

26.2.1965 0 : 1 
Ömer Kart 
Mckki Keskin 
Abdussauıet Kuzucu 
Küstü Ozal 
rakın özfakih 
b'akih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz i 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
binver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
İtam azan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran EUiyaoğlu 
l'Vvzi Geveci 
Iİâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevat Odyakmaz ! 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizraan 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

M. Meclisi B : 65 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktcn 
Ahmet Şener f 

Kâmuran Ural 
Ali ltıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

26 . 2 .1965 O : 1 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Ka^ahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyikoğlu 
İbrahim llulanalp 
Ahmet Tahtakrlıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ram iz Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlc 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ADANA 

Flaşım Aksay 

AFYON KARAHÎSAR 

Halûk Nur Baki 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 

[Çekinserler] 

ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

KAYSERİ 
Vedat Âli <h.ki\v 

KÜTAHYA 
Mehmet K^HM 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovav 
Muhlis Ete 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğhı 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 

Nedim Mü ren 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bil grin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavi tan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali CÜPPO&IU 

GÜMUŞANE 
Sabahattin Savaoı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 

Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar * 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ercunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Ilanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
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Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELt 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 

İrfan Baran (B.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Tîaşit Ilatipoglu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mu tin 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

RİZE EVİM Cl 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sansözen 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

m %̂ w A m 
TOKAT 

Ali Rıza Ulusoy (t.) 
URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

»-e^ı 
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Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesabına aft uygunluk bildirimi ile Kesinhesap kanun tasa

rısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savının 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

ANTALYA 
Eteni A&va 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
lbharim öktem 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Oülek 
Ahmet Karam üftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 47 

Kabul edenler : 45 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 390 
Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Kııdik 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 

EDİRNE 
Fahir Giritüuğiı. 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cem alçılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbolat 

1 Hüseyin Incioğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Üihad Baban 
Tahsin Demiray 
Hilmi Ober, 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
A l A. f^İ " • » 

Ahmet Gurkan 
Fakih ttzlen 

MANİSA 
Ynkup Kadri Karaos-
manoğlu 

[Reddeden] 
NİĞDE 

Ruhi Soyer 

[Çekinser] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

[Oya katılmıyanlar] 
Cavit Orâl 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Penis 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım V ilam az 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

-

MARDİN 
Şevki Aysan 

NlGDE 
Asım Eren 

ORDU 
Rcfct Aksoy 
ürhan Naim Hazinedar 

SİNOP 
Ilaşim Tan 

TRABZON 
Kkrem Dikmen 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Madik Tekin M üftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
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İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Puat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
iu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Kölknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı ( t Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AbdüınuK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emmağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğhı 
Fennî Islimyeli 
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Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadıir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Nuri Alhıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 
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DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vef ik Pîrinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (l.Ü.) 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Duırsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (Bİ) 
Celâlettin Üzer 

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

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayr-amoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlak 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 

(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratdp Tahir Burak 
Ömer Zekfti Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
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Naci öktem 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

ÎZMtR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Le'bit Yurtoğlu \ 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
.thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikrnenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
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Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran (B.) 
İhsan Kabadayı 
Eadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 

Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
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Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
flKlmi 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 Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
SeyfL Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgem 
Adil Yaşa 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
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Hayri Munıcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diz-man 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

M. Meclisi B 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
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Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şüıkrü Kösereisoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
îsparta 
İstanbul 
îzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
t 
2 
1 
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YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Knrakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebi'lgin 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
65. BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1965 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulu Prog
ramı 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı (M. Meclisi 1/781, C. Senatosu 1/466) 
(S. Sayısı: 879) 

X 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (M. Mec
lisi 1/776, C. Senatosu 1/464) (S. Sayısı: 880) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansı (M. Meclisi 1/772, C. Senatosu 
1/463) (S. Sayısı: 881) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (M. Meclisi 1/780, C. Senatosu 
1/465) (S. Sayısı: 882) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/515, 1/115) (S. Sayısı: 861) 

X 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/747, 1/415) (S. Sayısı: 862) 

X 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/872, 1/711) (S. Sayısı : 863) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tanm ağaçlan yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet mâkamlan tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

6. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslannın miktan 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 



8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de-
reçeli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

9. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

10. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair îmar ve tskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

12. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

13. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

14. — Konya Milletvekili, Rüştü Özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

16. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

17. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebime daiır Devlet Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/854) 

18. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

19. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

20. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

21. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

22. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

23. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

24. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

25. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

26. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak-
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kında ne düşünüldüğüne dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

27. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

28. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri iü ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil 
memesi sebebine dair Tanım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

31. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

34. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yanm kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

35. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Hıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

36. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 

zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanıanndan sözlü so
rusu (6/874) 

38. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu-
lunduklan haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

39. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorulu (6/876) 

40. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel içi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

41. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

42. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'in vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

43. — Bolu Milletvekili Tn-gut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yanm kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece. 
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ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, isletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmiveoeğine dair îmar ve İskân ve Devlet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/886) 

49. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

50. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

52. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

54. — Edirne Milletvekili Pahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım re veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mâni otlduğunun doğ-
IU olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

50. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

57. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, İzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

58. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

59. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

60. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

62. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve § aydır çalışan İzmir Milletve-
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kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

64. —• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

65. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

66. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/906) 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açümıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'in, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/908) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gtildo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun-
madığına dair İmar ve İskân Bakanından sezlü 
sorusu (6/912) 

73. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 

Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

74. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

76. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

77. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamhhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

78. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay işderinin müstakil bir teşkilât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

79. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - İlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

80. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

81. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

82. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 



Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

83. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

84. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/924) 

85. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözdü sorusu (6/925) 

86. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

87. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

88. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

89. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civannda ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yollun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

90. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, işten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

91. —• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın ilân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

92. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

93. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

95. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayıüı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

96. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balun'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «t» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

98. — istanbul Milletvekili Reşjlt Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

99. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

100. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü-



ğülıe dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

101. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

102. — Samsun Milletvekili Osman Şahlnoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokolden çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

103. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazan Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

104. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

105. — Edirne Milletvekili Hhami Ertem'-
in, 1961 -1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

106. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

107. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

108. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, imar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

109. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

110. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer*-
in, İstanbul'daki Yıldız Camünin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

111. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

112. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

113. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmcer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/954) 

115. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytân-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

116. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

117. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/957) 

118. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

119. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 



düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

120. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskışenır Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kas mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş .olduğuna dair Sanayi Ba
kanından söziu sorusu (6/960) 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiaoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

122. —. Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kayar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, milli bayramlarda, 
Protokolden neden çıkarıldıklarına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

127. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasının, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

128. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin idil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

129. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

130. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa-

I yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

131. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

132., — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanla'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

133. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

134. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman işletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve işletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

135. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

136. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

137. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
I ün, Antalya Vadisinin, özel idare bütçesini ar-
H zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı-
I na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
I sözlü sorusu. (6/977) 
I 138. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-

lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş-
I vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı

na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

139. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın-

I dan sözlü sorusu. (6/979) 
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140. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

141. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1904 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

142. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

148. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

144. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

145. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

147. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

148. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

149. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

150. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

152. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
zeytinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

153. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım lyoi ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

154. — İstanbul Milletvekili Besit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

155. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilafın aslının ve hu
kuki yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabümek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

157. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

158. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

159. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 



160. — Edirne Milletvekili İlhami Ertemin, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

161. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

162. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'm Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

163. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

164. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

165. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

166. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz Bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

171. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına, başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

173. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

174. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

176. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/1016) 

177. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen dernekleri millî fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

178. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 
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179. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz- I 

kan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

180. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

181. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu <6/1021) 

182. — İzmir Milletvekii Şükrü Akkan'm, | 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce, Ta- | 
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya i 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted- j 
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara | 
gizli bir genel emir gönderilip gönderilmediğine î 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü j 
sorusu (6/1022) I 

183. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken- j 
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin | 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider- i 
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

184. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken- I 
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

185. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

186. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/1026) 

187. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'- I 
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak- I 
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev- I 
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne I 

dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

188. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

189. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1029) 

190. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

191. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

192. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

193. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin,' Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

195. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

196. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç sene
dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1036) 



197. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine/ DSİ 
Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 

198. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
in, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

199. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, kati olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

201. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

202. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

203. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devletlerinden vesair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

204. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

205. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

206. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 

tebriklerin bedeline ve posta masraflarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

207. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Ayvalık boğazındaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1047) 

208. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 

209. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

210. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbns'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

211. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1051) 

212. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirfier alındığına dair Tanm Bakan-
nından sözlü sorusu (6/1052) 

213. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğday yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

214. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
Hu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

215. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tâyin 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/1055) 
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216. — Çorum Milletvekilli Faruk Küreli'nin, 

Çorum Merkez Polis Karakolunda vatandaşla
ra fena işlem yapıldığının ve İskilip Kaymaka
mının makamında bâzı vatandaşları dövdüğü
nün doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1056) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 

X 1. — Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/530, 1/121) (S. Sayısı: 875) [Dağıtma ta
rihi: 24 . 2 . 1965] 

2. — C. Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bay-
han ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Mül-
letveMU Ferhat Nuri Yıldınmln, 5685 sayılı 
Kanuna ereçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'-
m, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve terfi-
den sayılması hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu tzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydm Millet
vekili Mehmet Tavas'ın, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler iflâvesi 
hakkındaki kanun tekliflerine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 
2/360; C. Senatosu 2/142) (S. Sayısı: 445 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1965] 

X 3. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516,2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

4. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Oülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun tekflifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 

2/591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

5. — 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 : 1 0 . 4 . 1964] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
m. Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
'8. Savısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

7. -— 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] 

8. — 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] 

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

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
rişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
tcisleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 
702) [Damıtma tarihi : 28 . 4 .1964] 

11. — 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 : 625) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

12. — 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] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi 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] 



14. — 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] 

15. — Askerî Memnu Mınt akalar 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] 

16. — 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] 

17. — 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 izahuamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

18. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

19. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

20. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

21. — 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 Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

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

^'wm 
23. — Temsil ödeneği ıhakkmdaki Kanuna 

ek kanun tasansı ve içişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 24. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

25. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7.1963] 

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

27. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail 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 içel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Bâzı suç 
ve cezalann 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 28. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye 
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
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) [Dağıtma tarihi : 20.8.1963] 

29. — Genel nüfuıs yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi: 23 .10 .1963] 

X 30. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 31. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

32. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayın 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve MiMî Savunma ve Dışişleri komisyonlan ra
porlan ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 33. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çang& 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 34. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Goçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 35. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

36. — Tanm Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
nsı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

37. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
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 38. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyeâi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
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bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyes* 
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 40. — Mardin Miletvekili Mehmet Ali 
Ankan 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) 
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964] 

X 41. — 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] 

42. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cüar ve Şevket Asbuzoğiu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

43. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

44. — 5539 sayılı Karayollan Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi 13. 5 .1964] 

X 45. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hinıoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinalan 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] 
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46. — 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 raporları (2/266) 
(8. Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

47. — 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) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

48. — 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 kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma koTni'ry on
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 .7 .1964] 

49. — 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 komi«n?onları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6.1963] 

50. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/707) (S. Sayısı: 
796) [Dağıtmatarihi: 14.1.1965] 

51. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik-
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/567) (S. Sayısı: 761) [Dağıtma tarihi : 
1 . 12 . 1964] 

52. — Kocaeli İline bağlı Kaynarca İlçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı: 865) [Dağıtma tarihi: 
16. 8 . 1963] 

53. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta-
laruı ile C. Senatom Amasya Üyesi Macit Ze-

ren ve Adana Üyesi Mehmet Unaldı'nın, Mail 
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] 

54. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Amirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
si memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayı
lı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 802) 
[Damıtma tarihi : 26 .1.1965] 

55. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının 
affı hakkında kanun tasansı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıt
ma tarihi : 15 .7 .1964] 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 
uvgun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/617) (S. Sayısı : 856) [Dağıtma tari
hi : 11. 2.1965] 

57. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üvesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin. Diya
net İsleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 . 2 .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 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı i 875 
Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yi|ı Kesinhejfiabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Saytfftay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 

Komisyonu raporu. (3/530, 1/121) 

Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesinhesabı na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/530) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 486882/258 
25 .3 . 1961 

Türkiye Büyük Millet Meclisf Başkanlığına 

Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

A. Âli Hemen 
Sayıştay Başkan V. 

UYGUNLUK BtLDİBÎMt 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri uyarınca bir örneği Sayıştaya gönderilen 
Bge Üniversitesinin 1960 malî yılı 'kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış alan saymanlık 
idare hesabı ile karşılaştırılmıştır. 

2. Dairesi kesinhesabında gösterilen gelir miktarı, Sayıştayca tesbit olunan miktara göre 
1 701 961 lira 79 kuruş noksan bulunmuş ve farkın sebebi Sayıştay cetvelinde açıklanmış olduğun
dan Kesinhesap kanun tasarısının 2 nci ve 3 ncü maddelerinde gelir tahsilatı ve gelir tahsilatı faz
lası olarak gösterilen rakamların ona göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

3. Bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta göste
rilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

U . 3 . 1963 

A. Â. Hemen 
Birinci Başkanvekili 

/ . ögat 
D. 4 ncü Başkanı 

C. Çitici 
Üye 

S. Erem 
Üy* 

R. örencik 
D. 1 nci Başkanvekili 

R. Uçkun 
Üye 

M. H. Dümer 
Üye 

N. Tek'er 
Üye V. 

N. tyimen 
Üye V 

K. Tolhtoğlu 
D. 2 nci Başkanı 

A. R. Toksöz' 
Üye 

A. Seyhan 
Üye 

H. Gürsu 
Üye V. 

F. Karabina 
& W 

M. Karabacak 
D. 3 ncü Başkanı 

N. Başakar 
Üye 

R. Konakçı 
Üye 

Ş. Atamer 
Üye V. 
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Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/121) 

T. C. 
Başbakanlık ^ . 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 15 . 2 . 1962 

Sayı : 71-1672/529 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı» gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Barbakan 

GEREKÇE 

Tahsisat : 
Ege Üniversitesinin 1960 malî yılına ait Kesinhesap kanun lâyihası ile ekleri olan (A/l) ve 

(A/2), (B) cetvelleri ilişik olarak takdim edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mezkûr yıl masraflarını hesaplamak üzere, (A/İ) büt

çesiyle 16 904 5O0 llliralık tahsisat verilmiş ise dte, bu tahsisattan 48 sayılı Kanun gereğince 2 nci 
kısım personel giderlerinden 2 091 000 lira düşülmüş olup 1960 malî yılı tahsisatı 13 813 580 liraya 
inmiştir. 

1960 malî yılı (A/2) bütçesi ile 5 844 211 liralık tahsisat verilmiş. Bu tahsisattan 51 sayılı Ka
nun gereğince 3 000 000 lira düşülerek bakiye tahsisat 2 844 211 liraya inmiştir. 

1960 malî yılında 4 688 lira bağışta bulunulmuş olup bu miktara 1959 yılında bağışlanıp sarf 
edilmiyen 25 000 lirada ilâve edilerek 29 688 liraya baliğ olmuştur. 

Varidat : 
Ege Üniversitesinin 1960 yılı varidatı, 19 708 790 lirası Hazine yardımı, 2 040 flül lira da üni

versite geliri olmak üzere ceman 21 748 791 lira olarak tahmin edilmiştir. Malî yıl içerisinde 
42 sayılı Kanunla 2 091 000 lira ve 51 sayılı Kanunlada 3 000 000 lira olmak üzere ceman 5 091 000 li
ra Hazine yardımlarından düşülmüştür. 

Üniversitenin normal masraflarını karşılamak üzere, Hazineden 11 773 579 lira ve yatırım mas
raflarını karşılamak üzere 2 844 211 liraki ceman 14 617 790 lira temin edilmiştir. 

Üniversite hasılatı olarak tahsil edilen ve müfredatı (B) cetvelinde gösterilen 230 470 lira 43 ku
ruş ile, üniversitenin 1960 yılı varidatı 14 848 260 lira 43 kuruşa baliğ olmuştur. 

Sarfiyat : 
Üniversitenin 1960 malî yılı genel masrafları, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterild ği 

üzere 14 058 563 lira 23 kuruştur. 

İptal edilen tahsisat : 
İlişik.(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde ayrı sütunlarda gösterilen 2 632 805 lir# 36 kuruşluk 

tahsisat sarf edilemediğinden iptal edilmesi gerekmektedir. 
Devredilen tahsisat : 
1961 yılma, devredilen tahsisat yoktur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 875) 
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Gelfr ve gider mukayesesi : 
Fiilî varidat ile genel sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 789 697 lira 14 kuruş gelir fazlası ola

rak ertesi yıla devredilmiştir. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan Ege Üniversitesinin 1960 yılı Kesinhesap Kanunu Yüksek tas

viplerinize arz olunur. 

Ege Üniversitesi 1960 malî yılı Kesinhesap Kanunu izahnamesi 

A) GELtR KISMI : 
Ege Üniversitesi bütçesinin en mühim toplamını, Hazine yardımları teşkil etmektedir. 
1960 malî yılı bütçesine 19 708 790 lira olarak kanunları Hazine yardımından, 42 sayılı Kanunla 

2 091 000 lira ve 51 sayılı Kanumlada 3 000 000 lira ki ceman 5 091 000 lira düşülmüş olup bakiye 
kalan 14 617 790 liradan 11 674 184 lirası tahsil edilmiş ve 2 943 606 lirasıda Hazine adına eşhas 
borçları hesabına alınarak 1961 malî yılında tamamen tahsil edilmiştir. 

Gelir kısmında gösterilen diğer varidat tahakkuku tahsiline bağlı neviden olup 180 000 lira tah
min olunan borçlardan 106 958,61 lira noksanı ile 73 041,39 lira, 110 000 lira tahmin olunan çeşitli 
gelirlerden ise (Bütçe hizmetlerinden doğan eşhas borçları aylık tahsilatı, banka faizi ve kitap sa
tışları gibi) 17 741,04 lira fazlası ile 127 741.04 lira ve bağışlardan 29 688,00 lira tahsil edilmiştir. 

5 nci bölümde iş'arı gereken 4 695 674,49 lira nakit ve alacak mevcudundan 370 758,73 liralık 
emanet paralar düşüldükten sonra kalan 4 324 915,76 liralık nakit devri elde edilmiştir. 

B) GİDER KISMI : 
1960 Bütçe Kanunu ile verilen 21 748 791 liralık tahsisattan 42 sayılı Kanunla 2 091 000 lira 

ve 51 sayılı Kanunla 3 000 000 lira düşülmüş ve bağış olarak alman 29 688 lira bakiyeye ilâve edil
dikte 16 687 479 lira olarak tesbit edilen 1960 yılı tahsisatına karşılık adi ve yatırım bütçelerin
den ve hususi kanun ile verilen ödeneklerden ceman 14 058 563,23 liralık sarfiyat bilfiil yapılmış, 
2 632 805,38 liralık ödeneğinde imhası zaruret halini almıştır. İptal edilecek tahsisattan sarf edi
lemeyiş sebepleri aşağıda arz edilmiştir. 
201 Maaş bölümünden sarf edilmiyen meblağ 985 313,01 liradır. 

Bu bölümün maddeler itibariyle durum aşağıdadır. 
Madde 11. — Rektörlüğe bağlı ve maaşları bu bölümden ödenen genel sekreterlik, muhasebe 
müdürü, zatişleri müdürü* yazı işleri müdürü, muhasebe personelinin tâyinleri yılın son 
aylarında yapılmış bulunduğundan 25 495,22 liralık ödenek sarf edilmiyerek iptal edilmiştir. 
Madde 12. — 4936 ve 115 sayılı kanunlar gereğince öğretim üyeleri için konulmuş bulunan 
şartları havi eleman bulunmadığından, aynı zamanda memur kadrolarında elyak memur bulun
maması üzerine münhal kadrolara tâyin yapılamamış binnetice 420 645,13 liralık ödenek art
mış bulunmaktadır. 
Madde 13. — Aynı sebeplerle, şartlara uygun öğretim üyesi ve personel bulunmaması neticesi 
524 671,66 liralık bir ödenek artmıştır. 

202 Ücretler bölümünden sarf edilmiyen meblağ 305 774,60 lira olup maddeler itibariyle durum 
aşağıda çıkarılmıştır. 
Madde 21. — Rektörlük kadrolarında bulunan sekreterlik, mütehassıslık, teknisiyenlik gibi 
kadrolara elyak eleman bulunamamış; bu itibarla bu kadrolardan artan 81 724,42 liralık öde
neğin iptali zaruri olmuştur. 
Madde 22. — Tıp Fakültesi hizmetli kadrolarına eleman bulunmaması ve tâyin edileceklerin 
intiıbaMarmın dûn olması hasebiyLe artan 184 789,53 liranın iptali zaruri olmuştur. 
Madde 23. — Ziraat Fakültesinde de ayni sebeplerle 39 260,65 liranın iptali zaruridir. 

203 Geçici hizmetler ücreti bölümünden 41810,96 liralık ödenek sarf edilemiyerek iptal edilmiştir: 
Şöyleki. 

M. Meclisi ( S. Sayın : 875) 
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Madde11. — Rektörlük kadrosunda bulunan teknisiyenlikler bir, iki ay münhal kalmış ol
duğundan 1 825,81,. JLira sarf edilmemiştir. 
Madde 12. — Tıp ^Fakültesinde bir kaç ay "münhal kalan kadroların ödeneği olup 10 656,90 li
ranın iptali zaruri olmuştur. 
Madde 13. — Ziraat Fakültesindeki bâzı kadrolara tâyin yapılamamış olması dolay isiyle bu 
kadroların ödeneği olan 29 328,25 liranın iptali zaruri olmuştur. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücretine taalluk eden bu bölümdende 154 555,71 liralık öde
neğin iptali gerekmiştir. Ecnebi memleketlerden yabancı profesör veya uzman celbi bâzı 
formaliteleri icabettirmekte olduğundan bâzı kadrolar bütün yıl, bâzılarıda yılın birkaç ayı 
münhal kalmış ve bu sebeplede Ödenek artmış bulunmaktadır. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılmakta bulunan çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları bir 
muayyeniyet arz etmiyen sarfiyattandır. Konulan tahsisattan çocuk zammında 1 000 lira ve 
ölüm yardımından 4 000 lira olmak üzere 5 000 lira ödenek artmış olup iptali zaruri olmuş
tur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak tediyeler maaş ve ücretler 
bölümleri ile ilgili bulunduğundan aynı mülâhazalar bu bölüm içinde varittir. Bu itibarla 
113 869,96 liranın iptali icabetmiştir. 

217 Lâboratuvar şefliklerinin bâzılarının münhal oluşu hasebiyle de 4 946,73 lira ödeneğin iptali 
zaruri olmuştur. 

"219 4936 ve 115 sayılı kanunlar gereğince verilmekte olan üniversite tazminatından yıl içinde 
42 sayılı Kanun gereğince 105 000 lira düşülmüş ve bilâhara 115 sayılı Kanunla üniversite 
tazminatı artırılmış olduğu cihetle 42 500 liralık bir aktarma yapılmış ise dte ıbu miktar kâfi 
gelmemiş 12 500 liralık aktarma teklifi yapılmış ise de malî yıl sonuna kadar aktarma yetiş-
tirilememiş ve 3 889,61 lira ödenek üstü masraf yapılmış ve bu miktar da idari yolla tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşı olmadığından bölümün açılması bakımından konulmuş bulunan 
1 liranın iptali icabetmiştir. 

223 Bu tahsisatın sarfı konferansiyel temini ile mümkün olduğundan muayyenlik arz etmemekte
dir. Ziraat Fakültesine konferans verebilecek şahıslar temin edilmiş ve 51,48 liralık bir öde
neğin iptali cihetine gidilmiş, Tıp Fakültesinde ise uzman temin edilememiş olmakla 
6 865,78 liralık ödeneğin iptali gerekmiştir. 

301 Bu bölümün maddelerini teşkil eden ödeneklerin kasmı küllisi sarf edilmiş her maddeden cüzi 
miktarlar kalmak sureti ile 241 099 liralık ödenekte 25 077,71 liralık ödeneğin iptali gerek
mektedir. 

803 Bu bölümdeki 8 000 liralık ödenekten 63,45 liralık kısmın iptali zaruri olmuştur. 
304 Bu bölüm tahsisatı tamamen hadisata bağlı bulunması hasebi ile sadece rektörlük telefon mas

raflarından 14 772,08 liralık bir ödenek artmış olmakla 14 783,65 liralık bakiye vermiş 
olup bu miktarın iptali gerekmiştir. 

305 Kira bedeli; kiralanacak dairelerin muhtemel kira bedelleri üzerinden hesabedilmiştir. Ancak 
daire olabilecek münasip bina bulunamaması, kiralanmış bulunan binaların da tahmin edilen 
bedellerden daha ucuza kiralanması hasebiyle 30 400 liralık ödeneğin iptali normal bir durum 
arz etmektedir. 

306 Bu bölümden 2,32 liralık bakiye kalmıştır. 
307 Harcırahlar bölümünden sarf edilemiyerek iptal olunan ödenek 161 468,92 liradır. Bu bölü

mün maddeler itibariyle izahı aşağıdadır. 
Madde 10. — Sürekli görev harcırahı : Münhal görevlere nakillerin yapılamayışı sebebi ile 
10 000 liralık ödenekten 7 230,07 liralık bakiye vermiştir. 
Madde 20. — Geçici görev harcırahı : İhtiyacı karşılamadığından maddeler arasında aktar
ma sureti ile artırılmış ve 266,55 lira bakiye vermiştir. 
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Madde 41. — Tıp Fakültesi ecnebi memleketler harcırahı : înkilâptan sonra üniversitenin tatü 
döneminde öğretim üye ve yardımcıları ecnebi memleketlere gitmiyerek milleti uyarma babın
da yurt içi. gezilerine katıldıklarından 73 6^1 liralık ödenekken 11 000 lirası 80 nci maddeye 
aktarılmış ve 57 897,22 lirasının iptali icabetmiştir. 
Madde 42. — Ziraat Fakültesi ecnebi memleketler harcırahı : Aynı sebeplerle 6 000 lira 20 nci 
maddeye aktarılmış ve 90 185,10 liralık ödeneğin iptali zaruri olmuştur. 
Madde 50. — Yabancı profesörler ve uzmanlar harcırahı : Münhal kadrolara tâyinler tamam
lanamadığından, bu bölümden 2 500 lira ödenek artmıştır. 
Madde 70. — Yurt içinde araştırma ve incelenmesi gerekli vakıaların olduğu nisbette görev 
yapılmış olup 3 301,90 liralık ödeneğin iptali zaruri olmuştur. 

308 Tedavi masrafları ve harcırahları, zuhurata bağlı bir masraf bölümü bulunduğundan 5 000 li
ralık ödeneğin 595,85 lirası sarf edilmiş bakiye 4 404,15 liranın iptali görülmüştür. 

309 Taşıt masrafları bölümü hadisat ile ilgili olup 243,72 liralık ©üzd Ibir ıbakıye vermiştir. 
403 Temsil masrafları 130,95 liralık bakiye vermiştir. 
407 Mahkeme hare ve masrafları ilâma müstenit ödemelerden olması ve yılı içinde birçok dâvaların 

neticelenmemiş oluşu 45 000 liralık ödenekte 10 547,84 liralık bakiye vermiştir. 
416 Sağlık merkezinin her çeşit masraflarına konulan 3 000 lira tamamen sarf edilmiştir. 

417 Bu bölüme konulan 260 000 lira tahsisattan ancak 87 836,64 lirası sarf edilmiş, bakiye 
172 163,36 liranın iptali zaruri olmuştur. 

420 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren ders malzemesinin temini için konulan 2 262 800 
liradan 2 233 977,74 lirası sarf edilmiş bâzı enstitülerce hariçten getirilecek malzeme zamanında 
tesellüm edilememiş olması hasebiyle 28 822,26 liralık ödeneğin iptali gerekmiştir. 

421 Yüksek hemşire okulumun ders malzemesi için konulan 30 000 liralık ödenek tamamen sarf 
edilmiştir. 

422 Laborant okulu ders malzemesi için konulan 15 000 liralık ödenekten 25 000 lirasının iptali 
zaruri olmuştur. 

423 Zirat Fakültesinin tecrübe istasyonları için konulan 85 000 liralık ödenekten 8,23 lirasının 
iptali zaruridir. 

424 Seyyal bulunan bu bölümün masrafları için konulan 2 343 591 liradan 19 621,50 lira bakiye 
vermesi normal ahvaldendir. 

425 Bu bölüm ödeneği 38,26 lira bakiye vermiştir. 
426 Merkez atelyeleri bölümüne konulan 60 000 liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir, 
427 Yıl içinde yabancı memleketler üniversiteleri ile hiç bir anlaşma yapılmadığından, 1 000 lira

dan ibaret olan ödenek tamamen iptal olunmuştur. 
451 Yayın masrafları olan 172 500 liralık ödenekten 3 755,15 liranın artması normal bir neticedir. 
452 Bu bölümdeki ödeneğin sarf edilebilmesi; bâzı şartların tahakkukuna bağlıdır, yabancı dil im

tihanını kazanmak, ehil bulunmak, üniversitede iki yılı doldurmak gibi şartlardan birini elde 
edemiyen öğretim üyesi, 4489 ve 4936 sayılı kanunlarla tamamen yabancı memleketlerdeki 
inceleme, araştırma imkânlarından faydalanamıyacağı için bu fasıl tahsisatı tamamen kulla
nılamamış ve neticede 63 487,39 liralık ödeneğin iptali zaruri olmuştur. 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara katılma imkânı sağlanamadığından bu bölüme konulan 
ödeneğin tamamen iptali icabetmiştir. 

459 Spor masraf lan ödeneği tamamen sarf edilmiştir. 
476 Kurs umumi masraflarından 234,75 lira bakiye vermiştir. 
501 Bu bölüme konulan ödenek kâfi gelmemiş 5 739 liralık aktarma aypılmış ve 6 739 liralık 

ödenekten 94,12 liralık bakiyenin iptali gerekmiştir. 

502 Bu bölüme 1 liralık ödenek konulmuş ve aynı bakiyeyi vermiştir. 
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505 Bu bölümde 1 liralık ödenek konulmuş ve aym bakiyeyi vermiştir. 
601 Muhtaç talebeye yardım bölümünde» 22 043 liralık bakiye vermiştir. Bu miktarın izahı madde

ler halinde aşağıda arz edilmiştir. 
Madde 10. — Ecnebi memleketten gelen >Biuhtaç bir talebe olup yalnız bu şahsa burs veril
miş ve bu maddeden 17 025 liranın iptali zâfrttri olmuştur. 
Madde 12. — Yüksek hemşire okulu, laborant okulu için konulan 27 300 liralık ödenekten 
118,00 lira bakiye vermiştir. 
Madde 13. — Ziraat Fakültesinin öğrencilerinden bir talebeye yardım yapılmış ve 4 900 lira
nın iptali icabetmiştir. 

602 Bu bölüme konulan 5 000 liralık ödenek tamamen talebe teşekküllerine yardım olarak veril
miştir. *'" 

603 Bu bölüme konulan 15 000 lira; tamamen talebe kantinlerine sarf edilmiş bulunmaktadır. 

II r (A/2) bütçesi : 

701 Bu bölüme konulan ödenekten 3 044,50 lirahk kısmının iptali yapılmıştır ki, bu miktarın 
200 000 liralık ödenek tahmininde isabetli olduğu aşikârdır. 

731 İstimlâk ve satmalma bedellerine ait 4 566 211 liralık tahsisattan çiftlik bedeli olan 3 000 000 
liralık tahsisat 51 sayılı Kanunla bütçeden düşülmüş ve bakıyö kalan 1 566 211 liralık ödenek
ten 1 451 406,04 lirası istimlâk bedellerine ödenmiş, 114 804,96 lirası da tezyidi bedel dâva
ları neticelenmemiş olması .hasebiyle iptali zaruri bulunmuştur. 

741 Bu bölüme konulan 600 000 liralık ödenekten üniversitemiz atelyelerinden de faydalanmak 
sureti ile işçilik bâzı malzemeler ucuza temin edilmesi hasebi ile 114 004,96 lira tasarruf sağ
lanmış ve bu miktarın iptali icabetmiştir. 

743 Rektörlük döner sermayesi için konulan 25 000 liralık ödenek tamamen döner sermaye muha
sipliğine ödenmiştir. 

751 Bu bölüme; 900,43 liralık ödenek bakiyesi vermiştir. 
752 Taşıtları satmalma bölümüne konulan 285 000 liralık ödenekten 170 180 000 lira değerinde 

bulunan Almanya'dan ithal edilecek otobüs getirilemediğinden bu bölümden 100 989,80 lira
lık ödeneğin iptali zaruri olmuştur. 
özel kanunlarla verilen tahsisat : 

901 1959 yılında bağışlanıp 1960 yılma devredilen 25 000 liralık bağış tamamen sarf edilmiş
tir. 

902 Yıl içinde bağışlanan 4 688 lira da tamamen sarf edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 30 .1. 1965 

Esas No: 3/530,1/121 
Karar No: 14 

Yüksek Başkanlığa 

Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bildirimi • 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza havale olunmakla, kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi 
Sayıştay ve Ege Üniversitesi temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Gider ödenek dışı gider ve yok edilecek ödenek olarak kesinhesap ve uygunluk bildiriminde 
aynı miktarlar gösterilmiş olup komisyonumuzca da bunlar doğru bulunmuştur. 

ödenek : 
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2. Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı ödenek genel toplamı 16 687 479 lira olup, uygunluk 

bildirimine bağlı gider cetvelinde ve dairesi kesinhesabında aynı miktarlar yazılı bulunmuştur. 
Ancak, 42 sayılı Kanunla genel bütçeye (Devlet Borçları) yapılan 2 091 000 lira aktarmanın 

sütun olarak «Aktarmalar - düşülen» sütununda gösterilmesi ve bn sütunttil toplamı 2 270 739 lira 
olması gerekirken dairesince 51 sayılı Kanunla mevkuf tutulan ödenekle birlikte başka bir sütun
da gösterilmesinden genel toplama etkili olmıyan bir sütun farkı ortaya çıkmış, komisyonumuzca Sa
yıştay kayıtları doğru bulunarak uygunluk bildirimine bağlı cetveldeki miktarlar esas alınmıştır. 

Gelir : **" ^ 
Tahakkukat ve tahsilat: 
3. Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı gelir tahakkukat ve tahsilat genel toplamı uygunluk bildiri

mine bağlı gelir cetvelinde, 16 550 222 lira 22 kuruş olarak gösterildiği halde dairesi kesinhesabında 
1 701 961 lira 79 kuruş noksaniyle 14 848 260 lira 43 kuruş olarak gösterilmiştir. 

Bu farkın, 1959 yılından devreden 1 701 961 lira 79 kuruş Sayıştayca 5 nci «Eski yıllardan dev
redilen nakit» bölümünde tahakkukat ve tahsilat gösterildiği halde - ki, bu bölümün muhammenatı da 
1 750 000 liradır. - dairesince her hangi bir miktar gösterilmemesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Şöyle ki; 1959 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısına bağlı genel mizana göre üniversitenin yû 
sonunda bankada mevcut parası 1 249 347 lira 12 kuruştur. Buna mezkûr yıl genel bütçesine konu
lan Hazine yardımlarından fiilen ödenmiyerek Hazinece bütçe emaneti hesabına alınıp Üniversitem 
eşhas borçları hesabının araejlığiyle hesahen gelir kaydolunan ve 1960 bütçe yılı içinde alman 1 041 272 
liranın eklenmesiyle toplam; 2 290 619 lira 12 kuruşa yükselmektedir. Bundan Üniversitenin ema
net hesaplarında kayıtlı olan ve başkasına ait bulunan 588 657 lira 33 kuruşu düşünce 1 701 961 
lira 79 kuruş kalır ki, bu da 1959 yılından 1960 yılma devreden nakit mevcudu olup gelir kesinho-
sap cetvelinin 5 nci «Eski yıllardan devreden nakit» bölümüne tahakkukat ve tahsilat kaydı gerek
tiği ve Sayıştayca da uygunluk bildirimine ekli orelir cetvelinin bu şekilde düzenlendiği anlaşıldığın
dan komisyonumuzca Sayıştayca tesbit edilen miktarlar doğru bulunmuştur. 

Buna göre kanun tasarısının 2 nci maddesi de değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
4. Ege Üniversitesinin 1960 yılı genel tahsilatı 16 550 222 lira 22 kuruş ile genel gideri 14 058 563 

lira 23 kuruş arasındaki farkı teşkil eden 2 491 658 lira 99 kuruş gelir fazlası olarak kalmıştır. 
Buna göre komisyonumuzca kesinhesap kanun tasarısının 3 ncü maddesi değiştirilerek yeniden dü

zenlenmiştir. 
Yukarıda arz olunan sebeplere ve kabul edilen ödenek, gider ve gelire göre düzenlenmiş bulunan 

kanun tasarısı değişik sekiliyle kabul edilerek Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı 
Nevşehir 

R. Demirsoy 

îçel Sinop 
M. A. Arştan M. Kaptan 
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Sözcü Kâtip 
Bitlis Urfa Çanakkale 

N. Giray B. S. Karahanh R. Sezgin 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

Ege Üniversitesi 1060 bütçe fili Kesinhesap 
kamuu$|a*ansı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı genel giderleri ilişik (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 11 604 661,65 lirası cari bütçe giderleri
ne, 2 424 213,58 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 29 688 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan yatırını 
giderlerine aidolmak üzere, 14 058 563,23 liradır. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı gelirlerinden yapılan tahsilat ilişik (B) cet
velinde gösterildiği üzere 14 848 260,43 liradır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde yazılı 
gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
789 697,20 lira, gelir fazlası olarak ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ilişik (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında 
gösterilen \2 632 805,38 lira ödenek artığı iptal 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

12 . 2 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Baçlb. Yardımcısı 
/. İnönü A. Eyidoğm 

Devlet Batoaraı Devlet Bakanı 
T. Feyzioğly A. Doğan 

M. Meclisi 

Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı genel gMrei (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde gösterildiği gibi 11 604 661 lira 65 ku
ruşu âdi bütçe giderine, 2 421 213 lira 58 ku
ruşu yatırım' giderlerine ve 29 688 lirası da ba
ğışın yatırılma gayelerine harcanmak suretiyle 
toplam olarak 14 058 563 lira 23 kuruştur. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı gelirinden yapılan tahsilat (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 16 550 222 lira 22 ku
ruştur. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı gelirinden yapı'kn tahsilat ile aynı 
yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
2 491 668 lira 99 kuruş gelir fazlası olarak er
tesi yıla dervre'tftiril'miştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 1960 foüt 
çe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ilişik (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında 
gösterilen 2 632 805 lira 38 kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 5. — 1960 bütçe yılında bağışlanan 
4 688 lira, 902 nci bölüme ödenok olarak konul
muş ve bu miktar tamamen harcanmıştır. 

MADDE 6. — 1959 yılında bağışlanıp o yıl 
içinde harcanamıyaJi 25 000 lira 1960 yılı bütçesine 
aktarılarak 901 noi bölüme ödenek olarak konul
muş ve tamamen harcanmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hîikümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye bakanları yürütür. 

(S . Sayısı: 875) 
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Hükümetin Teklifi 

I>evlet Bakana 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

$. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
AT. Su 

Millî Savunma Bakani 
/. Sancar 

Dışişleri Baikanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H* İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakam 
M. Güven 
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( A / l ve A/2 cetvelleri) 

F. 

201 
202 
203 
204 
206 
207 

209 

217 
219 
221 
223 

301 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
403 
407 

416 

Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
Konferans için yurt içinden ve yurt dışından getirilecekle
rin ücret ve yolluklariyle başka masrafları 

Büro masrafları 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Taşıt masrafları 
Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Sağlık merkezinin her çeşit masrafları 

Tahsisat 
Lira K. 

3 426 501 
2 289 600 
275 200 
427 501 
34 000 

Sarfiyat 
Lira 

2 441 187 
1 983 825 
233 389 
272 945 
29 000 

K. 

99 
40 
04 
29 

4 500 4 500 

440 468 
77 185 
434 512 

1 

50 000 
241 000 
8 000 

163 500 
73 000 
20 000 
243 079 

5 000 
41 500 
7 500 

45 001 
3 000 

326 598 
72 238 
438 401 

43 082 
215 922 
7 936 

148 716 
42 600 
19 997 
81 610 

595 
41 256 
7 369 

34 452 
3 000 

04 
27 
61 

74 
29 
55 
35 

68 
08 

85 
28 
05 

16 



p . Tahsisatın çeşidi 

417 Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve 
diğer müteferrik masrafları ile bina, levazım, eşya ve saire 
menkullerin sigorta bedelleri 

420 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit masraflar 

421 Yüksek Hemşire Okulunun her çeşit masrafları 

5-j 422 Laborant Okulunun her çeşit masrafları 
§ 423 Ziraat Fakültesi tecrübe istasyonlarında ve işeltmelerinde 
5] yapılacak araştırma ve incelemelerin gerektirdiği her 

türlü masraflar 

Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit masrafları 
Üniversite Matbaasının her çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım masrafları 
Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit masrafları 
Yabancı memleket üniversiteleriyle yapılacak anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit masraflar 
Yayın masrafları 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırahları ve sair her türlü mas
rafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Spor masrafları 
Kurs umumi masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 

w 

Sayısı : 875) 

424 
425 

426 
427 

451 
452 

453 
459 
476 
501 
502 
505 
601 

Tahsisat 
Lira K. 

260 000 

2 262 800 
30 000 
15 000 

25 000 
2 343 591 

100 000 
60 000 

1 000 
172 500 

103 400 
36 200 
5 000 
10 000 
6 739 

1 
1 

52 300 

Sarfiyat 
Lira 

87 836 

2 233 977 
30 000 
14 975 

24 991 
2 323 969 

99 961 
60 000 

168 744 

39 912 

5 000 
9 765 
6 644 

30 257 

K. 

64 

74 

77 
50 

74 

85 

61 

25 
88 



p. Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira K. 
Sarfiyat 
Lira K. 

602 Talebe teşekküllerine yardım 
603 Talebe kantinlerine yardım 

5 000 
15 000 

5 000 
15 000 

<A/1) Cetveli yekûnu 13 813 580 11 604 661 65 

(A/2) Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
731 İstimlâk ve satmalma bedelleri 
741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
743 Döner sermaye 
751 Ziraat Fakültesine satınalmacak alet ve makinalar 
752 Taşıt satmalma 

(A/2) Cetveli yekûnu 2 844 211 2 424 213 58 

ÖZEL 
901 öğretimi ilgilend: 
902 Talebe kantinlerine yardım 

200 000 
1 566 211 

600 000 
25 000 

168 000 
285 000 

196 955 
1 451 406 

479 342 
25 000 

167 499 
104 010 

50 
04 
27 

57 
20 

masraflar 
cardım 

Özel bölümler yekûnu 

ÎCMAL 

(A/ l ) Cetveli yekûnu. 
(A/2) Cetveli yekûnu 
özel bölümler yekûnu 

25 000 
4 688 

29 688 

13 813 580 
2 844 211 

29 688 

25 000 
4 688 

29 688 

11 604 661 
2 424 213 

29 688 

65 
58 

UMUMÎ YEKÛN 16 687 479 14 058 563 23 
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(B) OETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Umumi. bütçeden verilecek tahsisat 
YatiTiımJlar dışındakiler için verilemler 
Yîaıfctrımiar için verilenler 
Baındıaa" (ikayıt, imtihanı ve diploma 'harçları) 
Çeşitli «varidat 
Kaftap satışından elde edilen 
Mmyeaıe, 'tahlil ve tecnülbe ücretleri 
Diğer çeşitli varidat 
Bağışlar 
Baki. yaflibardan devredilen nakit 

Yekûn 

Mulhaımımıeinıat 
Lira 

11 773 579 
2 844 211 

180 OÛO 

.30 000 
30 000 
50 000 

1 
1 750 000 

16 657 791 

K. 

— 

11 
2 

1 

Taihsilâ 
Lira 

773 579 
844 211 

73 041 

5 016 

122 724 
.29 688 
701 961 

16 550 222 

» © « 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 875 ) 




