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Ku-
rula sunuşlar 505,527 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüp-
lü'nün, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümetinin daveti üzerine Sov
yetler Birliğine gidecek heyete İstanbul 
Milletvekili Cihâd Paban ile İzmir Mil
letvekili Nitiad Kürşad'm katılmasının 
uygun görüldüğüne dair önergesi '505:606 

2. — Genel Seçimlerin yaklaşmış olma
sı dolayısiyle toplantıya son verilmesine 
ve yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 
günü yapılacak Genel Milletvekili Se
çimlerinin sonuçları hakkında Yüksek 
Seçim Kurulunca Türkiye Radyolarından 
yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 3 
gün sonra saat 15,00 te toplanılmasına da
ir parti grup temsilcilerinin önergesi. 527: 545 

Sayfa 
6. — Görüşülen isler. 506 
1. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Mil

letvekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, 
malûllerin işe yerleştirilmeleri hakkında 
kanun teklifi ve Gececi Komisyon rapo
ru. (1/693, 2/623) (S. Sayısı: 1030) 506,546: 

549 
2. — Deniz iş kanunu tasarısı ile iz

mir Miletvekiil Saim Kaygan ve 11 arka
daşının, Deniz İş kanunu teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/562, 2/314) (S. 
Sayısı: 1029) 506,550:953 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkalrı tezkeresi 
(1/883) (S. Sayısı: 1047) 506:522,554:057 

4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılmsı hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 



Sayfa 
tezkereleri (1/884) (S. Sayısı: 1048) 522,558:561 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1965 yılı Bütçe Kanunun abağiı (A/2) 
YO (İB) işaretli 'cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (1/886) (S. Sayısı: 

1049) 
Sayfa 

523,562:565 

6. — Kar ay olları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş-
kanlıkalrı tezkereleri (1/885) (S. Sayısı: 
1050) 523:526,566*569 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üye
leri ödenek ve yolluk fazlalıklarının iptali hak
kında C. II. P. adına Genel Başkanı İsmet İnö
nü tarafında açılan dâva üzerine adı geçen öde
nek fazlalıklarının iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi okunarak Genel 
Kurulun Bilgisine sunuldu. 

Ordu Milletvekii Sadi Pehlivanoğlu'nun ha
len Türkiye'de Komünizm faaliyet ve propa
gandasının mevcudolup olmadığı hususunu in
celemek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi okundu. Gündemin su
nuşlar kısmının, kanun tasarısı ve tekliflerinin 
bitimine kadar geciktirilmesi hakkında alman 
karar gereğince şimdilik bir işlem yapılamıya-
cağı bildirildi. 

Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 
TckineFin, İzmir milletvekilleri Şhıasi Osma ve 
Nihad Kürşad'm, basın suçlarının affına dair 
kanun teklifinin diğer işlere takdimen görü
şülmesi hakkındaki önergesi reddolundu. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki, kanun tasarısı ve 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifleri tek
rar açık oya sunularak kanunlaştı. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısı tekrar açık oya sunularak kabul olun
du. 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi 
Batur'un, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 

Senirkent kazasının Yassıviran köyü hal
kından Mehmetoğlu, Emine'den doğma 1322 do
ğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın, 

Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Murat kö
yünden Ahmetoğlu, Hatice'den doğma 1932 do
ğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarıları kabul olundu. 

Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki 
kanun tasarısı, üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, verilen önergelerin kabulü ile Anayasa 
Komisyonuna havale olundu. 

Erzurum Milletvekii! Ccvat Dursunoğlu ile 
Ordu Milletvekiil Ferda Güley'in; Kurtuluş 
Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen malûl 
bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İskender Kır
macı'ya ve 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli 
Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Ha-
cıyahya Mahallesi 92/5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertbinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklifleri kabul olundu. 
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iş ve Deniz kanunu tasarılarının birlikte 
ve yalnız tümlerinin görüşülmesi hususları uy
gun görüldü. Her iki tasarının maddeleri ka
bul olunarak tümleri açık oya sunuldu. Ancak 
oylarm sayımı sonunda yeter çoğunluk sağla
namadığı, gelecek birleşimde tekrar oylama ya
pılacağı bildirildi. 

16 . 7 . 1965 Cuma günü saat 15.00 te top

lanılmak üzere (saat 19.05 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mekki Keskin Sabri Keskin 
Kâtip 

Yozgat 
Veli Uyar 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Nevşehif Milletvekili Ramazan Demir 

sö'y'un, Polatlı Topçu Atış Okulunun atış saha
sı içinde bulunan ve köylüler tarafından eki
len Hazineve ait arazinin yine eken köylüler ta
rafından biçilmesine Okul Komutanlığınca izin 
•verilmediğinin doğru olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/1086) 

Yazılı sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osmanm'nm, 

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü ve babası 
ile Banka İdare Meclisi Üyelerinin C. H. Par
tisi ile ilgi derecelerinin ne olduğuna dair ya
zılı soru Önergesi, Tarım, Maliye ve Ticaret ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/794) 

2. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'te bulunan Tarım Koruma İlaç 
Fabrikasmdaki grevi İşçi Partisinin mi sevk 

ve idare ettiğine dair yazılı soru önergesi, Ça
lışma, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/795) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Mart 1965 ayı içinde hangi firmalara ne 
miktar demir satışı yapıldığına ve fiyat artma
sı neticesi ne miktar döviz kaybımız olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/796) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, suni gübrenin satışında tek fiyat tesbiti 
suretiyle uygulama yapılmasına ve gübrenin 
karaborsa konusu olmaması hususunda ne dü
şüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/797) 

5. — Erzurum Miletvekiil Nihat Diler'in, 
Erzurum'da bir çimento' fabrikası kurulması 
nususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/798) 

2. -^ BU TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetinin 
daveti üzerine Sovyetler Birliğine gidecek heyete 
İstanbul Milletvekili Cihad Baban ile İzmir Mil
letvekili Nihad Kürşad'm katılmasının uygun gö
rüldüğüne dair önergesi kabul olundu. 

İş ve deniz iş kanunları tasarıları tekrar açık 
oya sunularak kabul edildi. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/3) sayılı cetvellerde, 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarılarının maddeleri kabul olunarak tümleri 
açık oya sunuldu ve oyların tasnifi sonunda ka
nunlaştıkları bildirildi. 

Genel Seçimlerin yaklaşmış olması dolayısiy-
le sayın milletvekillerinin seçim bölgelerindeki 
işlerinin takibine imkân vermek üzere toplantıya 
son verilmesine ve yeni Millet Meclisinin; 
10 Ekim 1965 günü yapılacak Genel Milletvekili 
Seçimlerinin sonuçları hakkında Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye Radyolarından yapılacak 
olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 
15,00 te toplanılmasına dair parti grup temsilci-
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lerının önergesi, üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra, kabul olundu. 

Birleşime (saat 19,55 te) son verildi. 
Başkan Kâtip 

Rize Siirt 
Fuad Sirmen Süreyya öner 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Samsun Milletvekili Ali Fuat Alişan'-

m, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ta
rafsız olduğunun tescili bakımından meselenin 
adalet mahkemelerine intikal ettirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1087) 

Yazılı Soru 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Sos

yal Sigorta tatbikatının, İş Kanununda olduğu 

Raporlar 
1. —.1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (1/884) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 1048) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (1/886) (Gündeme) (S. Sayısı: 1049) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

gibi, asgari 4 işçi çalıştıran yerlerde yapılması
nın mümkün olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/799) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair sözlü sorusunun yazılıya çev
rilmesine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/800) 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve- (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (1/885) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 1050) 

4. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu ve 19 arkadaşının Vakıflar Umum Mü
dürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27.6.1956 
tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/878) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 1046) 

3. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

4. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elektrik luğumuz yoktur. Yarım saat sonra toplanılmak 
yandığı zaman lütfen işaret buyurun. üzere oturumu kapatıyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğun- Kapanma saati: 15,05 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,50 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; oturumu açıyorum. 

4. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, lütfen 
elektrikler yandığı zaman beyaz düğmelere bası
nız. 

(Otamatik cihazla yoklama yapıldı.) 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti
nin daveti üzerine Sovyetler Birliğine gidecek 
heyete İstanbul Milletvekili Cihad Baban ile İz
mir Milletvekili Nihad Kürşad'ın katılmasının 
uygun görüldüğüne dair önergesi (3/1217) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümetinin daveti üzerine, 9 - 16 . 8 . 1965 tarih-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde
me geçiyoruz. 

Bir tezkere vardır okutuyorum. 

leri arasında Sovyetler Birliğine yapacağım res
mî ziyarette İstanbul Milletvekili, Ulus Gazetesi 
Başyazarı Cihad Baban ve İzmir Milletvekili, Ege 
Ekspres Gazetesi sahiplerinden Nihad Kürşad'ın 
heyetimize katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisten gerekli kararın alınmasına delâlet buy-
rulmasmı arz ederim. 

Başbakan " 
Suad Hayri Ürgüplü 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Tezkereyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
NİHAT DİLER (Erzurium) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylandıktan sonra aleyhinde 

söz olmaz. Kabul edilmiştir. 

16 . 7 . 1965 O : 2 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Daha oya 

sunmadan söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim, oya sunacağımı söyle
diğim zaman isteseydiniz, oylandıktan sonra söz 
veremem. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, malûllerin işe yer
leştirilmeleri hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/693, 2/623) (S. Sayısı : 
1030) 

2. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir Millet-
vekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, deniz iş 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/562, 
2/314) (S. Sayısı: 1029) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
Birleşimde oya sunulup da nisap olmadığından 
dolayı oylama muamelesinin tekrarlanması lâzım-
gelen iki tasarı vardır. Birisi İş kanunu tasarısı, 
diğeri de Deniz İş kanunu tasarısıdır. Açık oy
lama muameleleri tekrarlanacaktır. Kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Biraz evvelki 
tezkereyi oya sunarken kabul edenler, etmiyen
ler diye oylamadınız, bu sebeple aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, zaten 
aleyhinde ancak iki el kalktı. Arzu ederseniz, iti
raz ediyorsanız, oylamayı tekrarlarım. Ama size 
aleyhinde söz veremem, çünkü zamanı geçmiştir. 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuyla dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(1/883) (S. Sayısı: 1047) (1) 

BAŞKAN — Aradan 48 saat geçmemiştir. Gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Sayın Emin Paksüt buyurunuz. 

(1) 1047 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Başka söz istiyen var mı? Sayın Tahtakılıç, 
Sayın İhsan Ataöv. Siz de mi istiyorsunuz Sa
yın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi müzakeresine başlamış olduğu
muz kanun tasarısı, bugün iş başında bulunan 
Dördüncü Karma Hükümetin Siyasi Partiler Ka
nununun kabul edilmiş olması vakıasına dayana
rak Yüce Meclise sevk ettiği bir ödenek kanun ta
sarısıdır. Hatırlanacağı üzere Meclis, iki Mecli
sin birleşik toplantısında, bu ayın 13 nde geç 
saatlere kadar Siyasi Partiler Kanununa son şek
lini vermeye gayret etti ve 13 Temmuz 1965 günü 
Yüce Meclisin kabul ettiği bir kanun haline geldi. 

Şimdi, Siyasi Partiler Kanununun henüz yü
rürlüğe girmesine yetecek kadar vakit geçmeden 
ayın 13 nde toplanmış olan Hükümet, elimizdeki 
tasarıdan anladığımıza göre, iki konuda ödenek 
istemektedir. 13 Temmuz tarihinde toplanmış 
olan Hükümetin iki konuda talebettiği ödeneği 
muhtevi kanun tasarısı ayın 14 nde Meclise gel
miş ve Karma Bütçe Komisyonumuzda aynı gün 
müzakere ve kabul edilmiştir. Ayın 15 inde ya
ni dün Cumhuriyet Senatosu tarafından da ka
bul edilmiş olan bu tasarı, şimdi öncelikle görü
şülmesi teklifi ile, yüksek huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 2 
ödenek ihtiva etmektedir: Bunlardan birisi, Siya
si Partiler Kanununun 38 ııci maddesinde öngö
rülen ve 10 Ekim 1965 seçimleri bakımından 
sarfı zaruri olan, gerekli olan yoklamalar için 
yapılacak masrafları kapsamaktadır ve bunun tu
tarı 755 bin lira olarak bütçenin çeşitli bölüm ve 
maddelerine ilâve edilmek istenmektedir. Demek 
ki, 10 Ekim 1965 seçimleri bakımından yoklama
ların yapılması zaruri olduğuna ve Yüce Mecli
sin kabul etmiş olduğu Partiler Kanununun 
38 nci maddesine göre bâzı oy puslalarmm basıl-
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M. Meclisi B : 147 
ması masrafları, kaçınılmaz masraflar bulundu
ğuna göre böyle bir ödenek istenmesinin, Mecli
sin tatil kararı almasına tekaddüm eden bir saf
hada müstacelen Meclise sevk edilmesinin ve çı
karılmasının zorunluğu kabul edilmek gerekir. 
Binaenaleyh, 10 Ekimde seçim yapılmasını düşü
nen herkes ve bu Meclisin üyeleri bu 755 000 li
ralık ek ödeneğe beyaz oy vermek mevkiindedir. 
Buna bir diyecek yok... Bu kanun tasarısiyle Hü
kümetin istediği ikinci ödenek bir olağanüstü 
ödenektir. Bu ödeneğin miktarı yedibuçuk milyon 
liradır. Kanun tasarısının gerekçesinde, Sayın 
Hükümet bunu da Siyasi Partiler Kanununun 
kabul edilmiş olması vakıasına dayatmaktadır. 
Madem ki, Siyasi Partiler Kanunu kabul edildi 
ve madem ki, Siyasi Partiler Kanunu bir mad
desiyle siyasi partilerimize kanunda belirtilen öl
çüde Hazineden nakden yardım yapılmasını em
retti, öyle ise bu tahsisatı da olağanüstü olarak 
Meclisin vermesi lâzımdır diye düşünmüş ve hu
zurunuzdaki kanun tasarısının ikinci maddesine 
bir yedibuçuk milyon liralık tahsisatı koymuş. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü Karma Hükü
metin bu ödeneği Meclis tatil kararı almadan ön
ce behemehal kanunlaşması hakkındaki görüşüne 
naçiz arkadaşınız iştirak halinde değildir. 

Şimdi konuyu bir teşriî devrenin, belki de son 
oturumunda bu Meclisin kürsüsünden Türk ka
mu oyuna duyurmakta fayda olduğuna inancın
dayım. Belki bâzı arkadaşların aklına gelecektir, 
hemen hemen bütün parti çevrelerince benimsen

mekte olan bir 7,5 milyon liralık ödeneğin şim
di çıkmaması hakkındaki konuşmayı yapmakla 
acaba Emin Paksüt ne gibi bir netice düşünüyor, 
diye düşünenler olacaktır. Ama açıkça söyliye-
yim, bunu ben konuşmasam da, üzülerek ifade 
ediyorum ki, hâdiselerin seyri içinde belki şu an
da şurada temsilcisi olmıyan çevreler, belki siya
setle ilgisiz çevreler, her vesile ile hem de Par-
lömanter demokrasiyi tahrip pahasına, seçimlerin 
havasını zehirlemek pahasına, Türkiye'nin her 
yerinde konuşmaya konu sayacaklardır. Onun 
için Siyasi Partiler Kanununun Anayasa ile irti
batı bakımından bâzı gerçeklerin bilinmesinde ve 
oyların ona göre kullanılmasında isabet vardır. 
Ben söylemesem de başkaları söyliyecektir. Benim 
söyliyeceğim şeyler hiç değilse parlömanter reji
mi tezelzülden korumaya matuf konuşmalar ola
cağından arkadaşlarımın müsamaha ile dinleme
sini rica edeceğim. 
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Şimdi arkadaşlar; hatırlarsınız, siyasi parti

ler kanunu tasarısı Yüce Meclise 1963 yılında gel
di. İkinci Karma Hükümet zamanında, o zaman 
Başbakan bulunan îsmet İnönü'nün imzasiyle ve 
o zamanki Koalisyona dâhil bulunan Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Parti
sinin sayın vekillerinin de imzalarını taşıyan bir 
tasarı olarak 3 Ekim 1963 tarihinde geldi. 

Bir noktayı, âmme oyunda tereddüt hâsıl ol
duğunu sezdiğim için açıklıyayım, Devletin siya
si partilere yardım yapması fikri doğrudur, yan
lış bir fikir değildir, doğrudur. Bu fikre göre 
ikinci Karma Hükümet zamanında, İnönü'nün 
imzasiyle gelmiş olan bu tasarıda parti gelirleri 
arasında «Devletçe yapılacak yardımlar» diye bir 
unsur kabul edilmiş bir gelir kaynağı kabul edil
miş ve o tasarının 87 nci maddesinde Devletçe 
yardım olarak ne düşünüldüğü de gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 Ekim ayında 
gelmiş olan ikinci Karma Hükümetin müşterek 
mesuliyetiyle gelmiş olan bu tasarının 87 nci mad
desinde öngörülmş olan Devlet yardımı seçime gi
recek olan siyasi partilerimize ait oy puslalarının 
tamamen Devlet tarafından bastırılması, en üc
ra yerlere kadar, sandık başlarına kadar Devlet 
vasıtaları ile götürülüp hazır bulundurulması ve 
o tasarıda öngörülen, önseçimler yani yoklamalar 
için aynı şekilde oy puslalarının Devlet vasıta-
siyle sağlanması tarzında idi. Bu konuda uzun 
bir gerekçe yoktu, genel gerekçe kısmında söz ko
nusu edilen, yabancı mevzuattan faydalanıldığı 
belirtilmekle yetinilmiş, yabancı ve demokrasi ile 
idare edilen memleketlerde siyasi partilere yar
dım konusunda yapılmış olan fikirlerden de böy
lece faydalanılmış olduğu belirtilmiş idi. 

Şimdi arkadaşlarım; bu gelmiş olan tasarı bu 
haliyle Yüksek Meclisinizin seçtiği Geçici Komis
yondan da aynen geçti. Ancak daha sonra ta
sarının Genel Kurulda müzakeresi çeşitli mülâha
zalarla geri bırakıldığı için uzun bir fasılayı ta
kiben Partiler arası Anlaşma Komisyonunca bir 
ufak değişikliğe uğratıldı. Cumhuriyet Halk Par
tisinin dışından geldiği anlaşılan bâzı tekliflerle 
siyasi partilere, oy puslası bastırmak yoliyle ya
pılan yardım yerine bu oy puslalarının parasının 
verilmesi, oy puslalarının kaça basılması mümkün 
ise onun hesabedilerek, seçime katılan siyasi par
tilere nakden verilmesi tarzında bir madde kale
me alındı. Siyasi partiler arasındaki bir nevi 
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uzlaşma komisyonu diye adlandırılması mümkün 
olan komisyonun özel olarak vardığı netice 73 ncü 
madde olarak bu oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun Yüce Heye
tinizde müzakeresi sırasında vaktiyle inönü Hü
kümeti tarafından gönderilmiş olan tasarıdaki 
yardım şekli aynen ipka edildi, yani Seçim Ka
nunundaki bu 38 nci madde ile siyasi partilerin, 
seçime katılacak partilerin oy puslalarm tamamen 
Devlet eliyle bastırılması ve dağıtılması tarzında
ki yardım aynen saklı bırakıldı. Ama ilâve ola
rak, muhtelif arkadaşlar tarafından verilmiş olan 
bir önergenin öncelik ve ivedilikle müzakere edi
len kanunun o müzakere safhasında bir toplantı
da kabulü suretiyle 74 ncü madde meydana gel
di. 

Şimdi 74 ncü madde ile düşünülen yardım 
şu oldu : Siyasi partilere Hazine yardım etme
lidir ayrıca. Bu yardımın sebebi, siyasi partile
ri hususi para membalarma müracaattan kur
tarmaktır. Siyasi partilere yapılacak bağışları 
da kaldırmalı veya smırlamalıdır. Böylece siyasi 
hayatımızda partilerin hususi para membaları 
bulmak mecburiyeti ortadan kalkmalı, siyasi 
partiler menfaat gruplariyle münasebet kurma- ] 
malı, büyük vazifelerini ifa edebilmek için ken
di malî imkânlarını sağlamak yoliyle âmme ha
yatında daha faydalı ve iş başına geldikleri za
man her hal ve kârda menfaat gruplarının tesi
rinden tamamen masun görev ifa etmelidirler. 
Bu düşüncelerin doğruluğu, münakaşa edilemi-
yeceği meydandadır, bunlar doğru düşünceler
dir. Ancak arkadaşlarım, bu doğru düşüncele
rin kanun maddesi haline getirilişi ve bu doğru 
düşünceler için bir tatbik formülü bulunuşun
da muhtemelen acele edildiğinden, nâçiz arka
daşınızın kanaatine göre, en hatalı formül ele 
alındı. 

Yüksek Meclisin 74 ncü madde olarak kabul 
etmiş olduğu metindeki formül, isabetsiz bir 
formül olmuştur. Üzülerek ifade edeyim ki, bu 
formül yedi bend halinde tedvin edilmiş, yedi 
bend halinde tedvin edilen bu formül Senato
da da aynen kabul edilmiş, yalnız yedinci bend 
çıkarılarak bir geçici madde yapılmıştır. Şimdi 
bir kere daha bu kürsüden söyliyelim; kabul 
edilen bu formüle göre siyasi partilere Hazine 
yardım yapacak. Bu yardım 1961 yılmda alın
mış olan partilerin oylariyle orantılı olacak. 
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Asgari haddi 500 bin lira olacak ve 1961 yılın
da muteber oyların yüzde 5 inden 10 una kadar 
olanlara 500 bin lira, yüzde 11 inden 20 sine 
kadar olanlara 1 milyon lira, yüzde 21 inden 
30 una kadar olanlara 2 milyon lira, yüzde 31 
inden 40 ma kadar olanlara 2,5 milyon lira ve 
yüzde 41 inden 50 sine kadar olanlara 3 milyon, 
51 den fazla olanlara da 3,5 milyon lira her yıl 
Devlet Hazinesinden, her hangi bir vergi kesin
tisi olmaksızın doğrudan doğruya nakden ve 
malî yıl başında, bütçenin çıkışından itibaren 
bir hafta içinde tanı olarak ödenmek suretiyle 
bir yardım yapılacaktır. Formül bu. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Müzakere 
edilirken nerede idin? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Oturduğu 
yerden bana vazifemi ihtar eden sevgili arka
daşıma cevap vereyim, o sırada nâçiz arkadaşı
nız, seçilmiş olduğu Anayasa Komisyonunda 
vazife ifa ediyordu. Yoksa şimdiye kadar bu
lunduğu her toplulukta söyliyeceği sözü olup 
da söylemediği görülmediğinden hiç endişe bu
yurmayın. Olsaydı o zaman söylerdi. Ama, ön
celik ve ivedilikle konuşulan bir kanunda be
nim huzurum şart değildir. Benim bulunmadı
ğım bir toplulukta kabul edildiğine göre; ben 
saygılı olarak ancak konuşmak fırsatını buldu
ğum zaman nâçiz mütalâamı arz ederim. 

Şimdi, Senatomuz 7 nci bendi geçici madde 
haline getirirken bir başka şey yaptı. 7 nci bend 
1961 seçimlerine katılmamış o seçimlerden son
ra aslında seçilerek gelmiş milletvekillerinin 
bir kısmının, seçildikleri partiden ayrılmak su
retiyle kurdukları bir siyasi teşekkülü de yar
dımdan fayda!andırmayı hedef tutuyordu. 

Şimdi arkadaşlar, geçici madde ile konulan 
hüküm, Sayın Bölükbaşı ve arkadaşlarının 1961 
seçimlerinden bir müddet sonra C. K. M. P. 
nden ayrılarak teşkil etmiş oldukları Millet 
Partisinin de, Mecliste grupu olan bir parti ol
ması gerekçesiyle, 500 bin liralık yardımdan 
faydalanmasını öngörmektedir. 

Geçici madde bir başka şeyi de öngörmekte
dir, Senatomuzun kabul ettiği ve bilâhara Yük
sek Meclisin Genel Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi birleşik toplantısının kabul ettiği neti
cede metne göre geçici madde bir başka imkânı 
düşünmektedir. O da şudur : Aslında Siyasi 
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Partiler Kanununa 74 ncü madde olarak girmiş 
olan bu nakdî yardım, demin arz ettiğim gibi, 
malî yılı takiben, yani ilk defa 1966 Martında, 
bütçenin kabulünden sonra bir hafta içinde 
partilere ödenmek lâzım. Ancak kanunun bu 
1966 ya göre ifadelendirilmiş olan maddesi 
yani «malî yıl başında bütçe çıktıktan sonra 
bir hafta zarfında ödenir» tarzındaki hükmü, 
bu geçici hükümle bugüne getirilmiş bulunmak
tadır. Yani bir imkân sağlanmış bulunmakta
dır. Denilmiştir ki geçici maddede; Devletin 
böylesine 74 ncü maddeye göre yapması öngö
rülen nakdî yardım bütçeye ek ödenek konul
masını sağlayıcı kanunun yürürlüğe konulma
sından itibaren bir hafta içinde yapılır. Yani 
şimdi huzurunuzdaki bu ödenek Kanununun de
min arz ettiğim gayrikabili ret, gayrikabili iç-
tinabolan, zaruri olan 755 bin lirasından gayrı 
ikinci maddesindeki 7,5 milyon lirayı da oyları
nızla kabul buyurursanız kanun bu haliyle yü
rürlüğe girecek ve bu kanunun Resmî Gazetede 
yayınlanmasından itibaren, ertesi gün veya en 
geç bir hafta içinde siyasi partilerimiz burada 
derpiş edilen miktarda nakdi almış olacaklardır. 

Arkadaşlarım işte bendenizin Yüksek Heye
tinize arz etmeye çalıştığım nokta, Hükümetin, 
«Ne yapayım Siyasi Partiler Kanununda böyle 
hükümler var, mecbur oldum, onun için getiri
yorum1» demesine imkân olmadığı gerçeğini söy
lemekten ibarettir. Hükümet 10 Ekim seçimleri 
için behemahal 38 nci maddenin istilzam ettiği 
755 bin lirayı bulmak zorundadır ama, aslında 
malî yıl başından itibaren bütçenin kabulünden 
sonra bir haftada ödenmesi öngörülen siyasi 
partilere yardımı, geçici maddeye rağmen der
hal şu günlerde çıkarmak zorunda değildir. Bu 
bugün de çıkabilir, mâni yoktur, 10 Ekimden 
sonra iş başına gelecek Meclis tarafından da 
çıkarılabilir, mâni yoktur. Dahasmı söyliyeyim, 
J0 Ekimden sonra gelecek Meclis tarafından çı
karılmasında fayda mülâhaza edilmediği takdir
de çıkarılmaması da mümkündür. 

Bu vesile ile bir noktayı da belirtmek iste
rim. Çok konuşuluyor, bunun sadece bugün 
Parlâmentoda temsil edilen partilere verilen bir 
maddi yardım olması ve 1965 in 10 Ekiminde 
yapılacak seçimlere girecek bir diğer partinin, 
bâzılarının nedense ismini söylemediği Türkiye 
İşçi Partisinin bundan istisna edilmiş olmasın-
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dan dolayı bir eksiklik vardır, mülâhazası ileri 
sürülüyor. Ve hatalı durum bu ise keşke şu İşçi 
Partisine de Sayın Bölükbaşmm partisine veril
diği gibi 500 bin lira verilseydi de mesele daha 
düzgün hale getirilseydi deniyor. Muhterem ar
kadaşlar, hemen tasrih edeyim, bendenizin işa
ret etmek istediğim yanlışlık îşçi Partisine 
500 bin lira verilmesi tarzında düzeltilmez. 
Bilâkis işçi Partisine bu para verilseydi daha da 
hatalı bir yol tutulmuş olurdu, işçi Partisine 
para verilmesini haklı gösterecek hiçbir sebep 
yoktur. 

Bu vesile ile konuyu Anayasa bakımından 
bir noktaya daha işaret etmek istiyorum : Ben
deniz dün Senato müzakerelerini takibettiğim 
zaman bâzı Sayın senatörlerin bu para Türki
ye, işçi Partisine de verilseydi mesele düzgün 
olurdu. Bir dereceye kadar düzelirdi, şeklinde
ki konuşmalarına şahidoldunı. Ve fakat bunun 
müdafaasında Sayın Karma Bütçe Komisyo
nunun değerli Başkanının yaptığı savunmanın 
bir başka hatasına dikkatim ulaştı. O da şu : 

Denildi ki Senato müzakerelerinde, Türkiye 
İşçi Partisine bu paranın verilmemiş olması ile 
partiler arasındaki şans eşitliği sakatlanmıştır. 
Madem ki hepsi seçime giriyor, hepsi bu para
dan faydalanmalıydı denildi. Bu lâflar bütün 
parti kanatlarımız tarafından, bütün adaylar ta
rafından seçim kampanyasında yer yer her ve
sile ile duyulacaktır. Onun için şimdiden cevap
lanmasında fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bütçe Ko
misyonu Başkanı buna cevaben, 12 nci madde
ye ilişkin olarak şöyle buyurdu : 12 nci madde
nin konu ile ilgisi yoktur. Çünkü 12 nci madde
de partilerden bahsedilmemiştir.» dedi. Bu görüş 
bir sürçülisan olmak lâzımgelir. Çünkü doğru 
değildir. 12 nci maddede eşitlikten bahsedilmiş
tir. Tüzel kişi olan partiler de eşit şartlar altın
da aslında seçime girer. Nitekim seçime giren 
partilerin oy puslaları Devlet tarafından müşte
rek oy puslası olarak birlikte basılmaktadır. A. P. 
nin oy puslası, C. H. P. nin oy puslası, Y. T. P. 
nin oy puslası, M. P. nin oy puslası, C. K. M. P. 
nin oy puslası ve seçime girdiğine -göre T. İ. P. 
nin oy puslası aynı pusla üzerinde vardır. De
mek ki herkesin puslası basılıyor, bir, eşitlik bo
zulmamıştır. 
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İkincisi, radyo konuşmaları, vatandaşa hita

betine. Arkadaşlarım, herkes radyoda kendisine 
ayrılan zamanda bütün partilerin, küçüklük ve 
büyüklükle ilgisiz olarak, bütün partiler tesbit 
edilen zamanda konuşacaktır. Türkiye İşçi Par
tisi de konuşacaktır, her parti konuşacaktır. Bi
naenaleyh, o noktada da eşitlik bozulması yok
tur. Bu da doğru değildir. 

Oy puslalarmm sandık başına götürülmesi; 
Devlet müşterek oy puslalarmı, her yerde san
dık başına götürecektir. Her partinin bünyesin
de yapacağı önseçime benzer yoklamada kullanı
lacak oy puslaları her parti için sağlanacaktır. 
Binaenaleyh seçim ' emniyetinin gölgelenmesi ve 
demokratik düzenin bu bakımdan gölgelenmesi 
bu noktada varit değildir. 

Bir noktanın da daha iyi bilinmesi lâzım : 
Partiler arasında fark olur mu? Onu da konu
şalım. Partiler arasında fark olur arkadaşlarım. 
Anayasamızın emrettiği eşitlik, aralarında fark 
olanların farkının giderilmesi değildir. G/ayet iyi 
'bilmek lâzım, aynı durumda olanlara farksız 
muamele yapmak. Elbette ki ilkokul mezununun 
hizmete girerken alacağı derece ile üniversite me
zununun alacağı derece arasında fark vardır. 
Anayasamızın 12 nci maddesindeki eşitlik bo
zuldu mu? 

Veya şimdi İşçi Partisi seçime giriyor. Tür
kiye İşçi Partisinden de başka partiler var, be
nim bildiğim Sayın Sıtkı Ulay'm partisi var, 
seçime katılmıyor. Sayın Sıtkı Ulay'm partisi 
seçime giremiyor diye Anayasanın 12 nci mad
desi ihlâl edildi, eşitlik bozuldu mu? Bozulmadı. 
Neden? Günkü arkadaşlarım, siyasi partilerde 
biz bir umumi tarif kabul etmişiz. Ama muhtelif 
inkişaf safhalarını kanunla sıralamamışız. 

Ben size arz edeyim, misalleri vardır : Ar
jantin'in, tek kanundur diye gösterilebilen 1956 
Kanununun bir hükmünde, siyasi parti olabil
mek için en azından ya 500 üye veya bir yerde
ki seçmenlerin en azından yüzde birinin onun 
parti olarak vücut bulmasını istemesi şartı ara
nır. Danimarka'nın 1953 tarihli Kanununda si
yasi parti olabilmek için, seçim hukukuna göre, 
en azından on bin üyesinin bulunması lâzımdır. 
Bizim seçim hukukumuza göre 15 ilde teşkilâtını 
tamamlaması lâzımdır. Şimdi insaf ile mütalâa 
edilsin. Yani bâzılarının düşüncesindeki sakatlı
ğı arz etmek için söylüyorum. Ona da beşyüz bin | 
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lirayı verseydik mesele biterdi, diyor. Hayır 
efendim, bilâkis! Sebebi aşikâr. Ona da beşyüz 
bin veremezsiniz. Çünkü bir siyasi parti evvelâ 
bir program, ve tüzük etrafında birleşmiş 15 ki
şinin tüzük ve programı ilgili makama verme
siyle tüzel kişilik kazanır ve parti olur. O parti 
partidir ama... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Onu müza
keresi sırasında söyleseydin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, siz de cevap 
vermeyin, devam edin. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bunun dı
şında siyasi partinin kuruluşu tamamlanır, or
ganlarını kurmaya başlar, kongresini yapar. Bu 
ikinci, başka türlü bir partidir. 15 ilde teşkilâ
tını tamamlar, seçime girme hakkını kazanır. Bu 
bir başka türlü partidir. Arkadaşlarım, nihayet 
seçime katılır, Mecliste temsilcisi olur, temsilcisi 
olan parti bir başka partidir, temsilcisi olduğu 
için. Temsilcilerinin sayısı çoğalır, senatör ve 
milletvekili adedi 10 rakamına baliğ olur. Birle
şik toplantıda grupu olan partidir. Nihayet ay
rı ayrı on senatörü ye on milletvekili olur. Bun
dan dolayı ayrı partidir. Şimdi Anayasamız böy
lesine de eşitsizlikler kabul etmez. Anayasaya gö
re en kutsal haklarından birisi : Siyasi partile
rin Anayasa Mahkemesine başvurmak hakkı. 
Dikkat buyurulsun, Anayasanın 149 ncu mad
desine göre; partiyim diyen her teşekkül için ve
ya beyannamesini veren her teşekkül için kabul 
edilmemiştir. Ya? En azından Türkiye'de, Bü
yük Millet Meclisinde temsilcisi olmak şartını 
aramıştır veya seçmenlerin oyunun yüzde onu
nu almış olmak şartı konmuştur. Şu hale göre 
dertfer bu noktada değil. 

Ama arkadaşlarım, İşçi Partisinden gelebile
cek veya tarafsız çevrelerden gelebilecek birta
kım mülâhazalar sonunda, şu anda seçim öncesin
de siyasi partilerimizin, bu iddialar yersiz ol
makla beraber, almış olduğu paralar sebebiyle 
Türkiye'deki seçim kampanyasına bir nahoş un
sur girmiş olacaktır, bir. 

İkincisi, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinde konulmuş olan hükümler, esaslar, ih
tiyaca tekabül eden usuller, esaslar değildir. Is
lah edilmesi lâzımgclir. 

Netice, bendeniz Yüksek Heyetinize ve Yük
sek Başkanlığa şunu arz etmek istiyorum. Arka
daşlar, bu tasarının 755 bin liralık kısmını ka-
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bul etmek zaruridir, buna beyaz oy vermek lâ
zımdır. Nâçiz arkadaşınızın kanaatine göre bu 
tasarının 2 nci maddesine beyaz oy verilmeme
si lâzımdır. Bunu 10 Ekim seçimleriyle gelecek 
olan Meclise bırakmak lâzımdır ve ilik fırsatta 
düzeltmek lâzımdır. E, şimdi bir tasarı ki, bir 
kanun tasarısı ki, 1 nci maddesine göre verilme
si lâzımgelen 755 bin liraya hayır demek müm
kün değildir. Çünkü hayır denirse seçimin yapıl
mamasını istemeye müncer olur. 38 nci maddeye 
göre sarf edilecek paradır, seçimler için zaruri
dir, kanunun mutlak zaruretidir, o 755 bin li
raya evet diyeceksiniz. 

İkincisi; bu 755 bin lira ile ilgisiz olan, o ek 
ödenekten farklı, olağanüstü ödenek olan ve nâ
çiz kanaatime göre yalnız zaruri olmak şöyle 
dursun, zararlı olan, faydasız olan ödeneği de o 
suretle kabul etmek mecburiyetinde kalmak ve
ya o ikinci maddedeki ödeneği reddetmek için 
ister istemez birinciyi de reddetmek. Muhterem 
arkadaşlarım, değerli hukukçu olan Sayın Meclis 
Başkanından da rica ediyorum, bütün değerli 
arkadaşlarımdan, hepinizden rica ediyorum, bir 
kanun tasarısı karşısında oy vermek durumun
da olan Sayın Parlâmento üyeleri birbirini nak
zeden, birbiriyle ilgisiz olan, birini kabul etmek, 
diğerini reddetmek niyetinde olduğu bir konuda 
oy vermeye icbar edilemez. Bu söylediğim, mad
de olarak, İçtüzüğün 108 nci maddesinde yazılı
dır. 108 nci madde birbiriyle irtibatı olmıyan 
maddelerin ayrılarak oylanmasını öngörür. Es
prisi budur, ruhu budur. Şimdi birinci madde
yi oyladığımızı farz edelim, kabul edildi veya 
reddedildi. Kanaatimce reddi mümkün değil, öy
lesine zaruri bir tahsisattır, ödenektir. İkincisi | 
geldi, reddeden var, kabul eden var. Tümünü 
oya koyacaksınız, açık oya. Şimdi ikincisini red
detmek niyetinde olan ne yapmalıdır? Birinciyi 
de reddeder, kırmızı oy verirse haksızlık yap
mış olursunuz. Aslında birinciyi kabul etmek 
lâzımdır... Ayrı ayrı oylanması lâzımdır. Bende
niz ayrı ayrı oylanması zaruretine inandığım 
için Yüksek Başkanlığa bir önerge takdim ede
ceğim. 

Arkadaşlarım bu söylediğim konu, mazur gö
rülsün, yeni bir konu da değildir. Muhtelif ve
silelerle arz ettim, âmme hukukunda, Roma'nm, 
İsa'nın doğuşundan tam iki asır evvel kabul et
tiği, «-Lex Secilia Didia» adlı bir kanunundan | 
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gelmektedir. Birbirine karışık olarak oylama ya
pılamaz. Yani bizim 108 nci madde hukukta ye
ni bir icat değildir. Lütfedin bunları birbirinden 
ayırın. Herkes faydasını ve mahzurunu mütalâa 
ederek huzur ile oy versin. Demek ki huzurunuz
daki tasarıdan birisi behemehal kabulü gereken 
bir ek ödeneği, birisi de benim kanaatime göre 
kabul edilmemesi gereken, bâzı arkadaşların ka
naatine göre kabul edilebilir veya edilmez oldu
ğunda tereddüt edilen bir ödenektir. Bu sebeple 
arz ettiğim esaslar dâhilinde muamele ifasını ve 
huzurunuzdaki ödeneklerin birbirinden ayrı ola* 
rak oya arzını gerekçeli bir önerge ile Riyaset
ten istirham ediyorum. Sabrınızı suiistimal et
tim, ama son oturumda çok konuşulacak olan bir 
konunun hiç değilse münakaşasını bir kısım nok
talardan gidermiş olduğum inancındayım, çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, Riyasete hitabet-
-tiğiniz sözler arasında, güya bu tasarının tek 
maddelik bir tasarı imiş gibi, mütalâanızı bu 
esasa istinadettirdiniz. Bu tasarı iki maddedir. 
Birinci madde konuşulur kabul edilir, ki sizde 
kabul ediyorsunuz, ikinci maddenin tayyını is
tersiniz. O yola gitmeyip de İçtüzüğün 108 nci 
maddesiyle alâkası olmıyan bir usulün tatbi
kine imkân yoktur. Çünkü 108 nci madde, «Bir 
madde içinde muhtelif hususlar mevcutsa o za
man ayrı ayrı görüşülmesi» diyor. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz bir kelime ile aydınlatmak 
isterim. Şimdi birinci madde oylandı. Çok güzel. 
Kabul edildi veya reddedildi. Kanaatime göre 
ittifakla kabul edilecek bir maddedir. Reddi 
mümkün değildir, seçimlerin yapılması lüzumu 
ile. 2 nci madde bu karakterde, bu vasıfta de
ğildir. 2 nci maddeye değişik oy verildiğini ka
bul buyurun. Şimdi kanunun tümünü oyladığı
nız zaman birinci maddeyi kabul eden, ikinci 
maddeyi reddeden bir parlâmento üyesi kanu
nun tümüne ne oy verecektir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ne oy ve
rirse versin. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Olmaz, ne 
oy verirse versin olmaz. Bendeniz gerekçeli bir 
önerge verdim, önergemin kıymetlendirilmesi 
hususunda bütün arkadaşlarım kendi bilgileriy
le başbaşadır. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım ; 
Devlet bütçesinden partilere muayyen ölçü

lerle para verilmesi hâdisesini iki yönden ince
lemek lâzımdır. Birisi, memleketimizdeki siyasi 
parti hayatının gelişimi bakımından partilere 
Devlet bütçesinden, para verilmemesi yüzünden 
doğan, mahzurlar nelerdir? Binaenaleyh; bu 
mahzurları böyle bir ödeneğin ayrılması karşı
lıyor mu? 

İkincisi; böyle bir ödenek verildikten sonra 
Türkiye'nin siyasi hayatı, parti hayatı ne yön 
alacaktır ? 

Müsaade ee'drseniz, ben uzun uzun izahat 
veren Sayın Paksüt arkadaşımla fikirde bera
ber olduğum halde, dayandığım mucip sebep
ler bakımından ayrıldığım noktaları veya ken
dilerinin. temas etmediği noktaalrı izah etmekle 
iktifa edeceğim. 

Arkadaşlar, Türkiye'deki parti hayatı, Dev
let bütçesinden her hangi bir ödenek ayrılma
dığı için en küçük bir sarsıntıya uğramamış, 
tabiatında gelişmiştir. Hattâ geçmişte muayyen 
bir partinin zaman içerisinde elde ettiği geniş 
imkânların, Devlet bütçesinden elde edilen kıs
mının ortadan kalkması, eşitliğin sağlanması 
için de birtakım kanunlar çıkarılmıştır. O hal
de çok partili hayatımızın aksaklığı hiçbir za
man partilerin Devlet bütçesinden para alma
ması yüzünden değildir. Peki; servet sahipleri
nin parti fikriyatına para ile müessir olması 
haline ne dersiniz? Arkadaşlar, bu beyhude bir 
vaimedir. Eğer parti liderleri, parti idarecileri 
partilerin dâva ve prensiplerine sahip iseler, 
partiye yardımda bulunmuş her hangi bir kim
seye Devlet icraatını yaparken bir farklı mua
mele yapmak gibi bir yola gitmezler. Zaten bu 
husus Anayasa ile yasaklanmıştır. 

O halde ikinci mucip sebep nedir? Vatan
daşlar aidat ödemeye alışık değildir. Arkadaş
lar, bu görüş Türkiye'nin sosyal hayatına, ge
leneklerine uygun değildir. Bu millet doğru 
hizmetler için, katıldığı her hangi bir fikir ha
yatı için, kesesinden fedakârlık yapmaya ama
dedir. Ama biz parti merkezi otoritelerini yaşat
mak için asıl para verecek, partiyi ciddiye alan 
vatandaşı bırakır da, partiden menfaat elde et
mek istiyen vatandaşları tercih edersek, ortaya 
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bir mesele çıkar : Vatandaş aidat ödemiyor. 
Eğer vatandaş aidatını tam olarak ödemiyorsa 
ödenek vermekle bu gelenek büsbütün kapatı
lıyor. Binaenaleyh, içtimai bir mülâhazaya da
yanmak lâzımgelirse, herkes fikrine göre dâhil 
olduğumuz uygarlık seviyesinde, varından, yo
ğundan bir şey katmakla hizmet etmek mükel-
lefiyetindedir. Binaenaleyh istinadettiği ana-
prcnsipler külliyen hatadır. Gelecek için de za
rarlı ve maceraperestleri, bedava particiliği, be
dava siyaseti getirecek bir tasarıdır. Onun için 
son dereceye kadar zararlıdır. Biz hiçbir zaman 
getirdiğimiz kanunları sosyal yönden inceleme
yiz. Sosyal yönden incelerseniz bu tasarı Tür
kiye'deki siyasi hayatı bedavacılara, maceracı
lara, kendisinden hiçbir fedakârlığı göze almı-
yanlara imkân bırakan bir tasarıdır. Halkın ve 
demokrasi fikrinin aleyhinedir. 

Gelelim mahzurlarına arkadaşlar; Türkiye 
siyasi hayatının en büyük çıbanı «Genel mer
kez otoritesi» dir. Genel merkez şahsi idareler
den gelen bütün partiler de, şahlık olsun, padi
şahlık olsun, şeflik olsun ortadan kalkacak 
anane genel merkez otoritesidir. Bu ödenekten 
sonra genel merkez otoritesini o kadar kuvvet
lendiriyoruz ki, partiler birer Anayasa mües
sesesidir, dokunamaz; cebinde de merkezin pa
rası vardır, istediği gibi sarf etmek imkânı 
vardır; artık partide demokratik yayılma, fikrî 
seviye ve muhitten merkeze doğru müessir ol
mak imkânları büsbütün azalacaktır. Hepimizin 
vicdanına bu noktayı samimî olarak arz etmek 
isterim. 

ikincisi, parti muhitlerinde - ben onlara sah-
nedekilcr diyorum, belki kendimiz de dâhiliz -
maceraperest, her hangi bir fedakârlık göze al-
mıyan işsiz zümresi çoğalacaktır. Çünkü bu 
tahsisat ile artık partiler her türlü imkânlarla 
eleman kullanabilecek, vasıta kullanabiecek, di
ğer imkânlara kavuşmuş olacaktır. Halktan ve 
asıl samimî vatandaştan elini çekecektir, işsiz 
güçsüz vatandaşların halkası, zinciri haline ge
len bir parti teşkilâtı manzarasına bürünecek
tir. 

Onun için sözümü uzatmıyacağım;, arkadaş
lar bu ödeneği kabul etmiyelim. Bugüne kadar 
Türkiye'deki siyasi hayat paradan dolayı her 
hangi bir suretle aksamamıştır. Her zaman söy
lediğim gibi lider grupuna dâhil olan vatan-
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daşların samimiyetsizliği yüzünden aksamıştır. 
Bu sebepel sizden rica ediyorum, parti merkez
lerine Devlet kesesinden para vermek suretiyle 
Türkiye'deki siyasi hayatı genel merkez otori
tesinin daha çok kuvvetlenmesi... Şurada size 
bir misal vereceğim : Parti sözcüsü olmadıkça 
Millet Meclisinde söz almaya imkân yoktur. Ya
rın parti merkezinde söz sahibi olmadıkça siyasi 
hayatta müessir olmak imkânı olmıyaeaktır. 
Çünkü artık partiler her türlü yardımdan, her 
türlü demokratik yayılma teşebbüsünden, her 
türlü, fedakâr vatandaşlara dayanmak gibi, bir 
zaruretten ayrılmış olacaklardır. Onun için bu 
tasarı Türkiye siyasi hayatına zarar getirecek
tir. Türkiye içtimai hayatına bedava dernekçiliği 
yaşatmak gibi bir netice getirecektir. Halbuki 
bulunduğumuz dünya vasatı, herkes fikrine va
rından yoğundan bir şey katmalıdır. Size 20 
yıllık siyasi hayatımda söyliyebilirim ki, ciddî 
bir siyasi teşebbüs paradan dolayı Türkiye'de 
yarıda kalmamıştır, aksamamıştır. Biz siyasi j 
parti tecrübelerimizde 5 000 den artık, 3 000 
den artık bir yardım gördüğümüz vâki değildir. 
Fakat, fikriyatımızı müdafaa etmek imkânını 
bulduk. Onun için bu tasarı Türkiye'nin ger
çeklerine, yanlış ananeler tesis edeceği için ge
leceğine, vatandaş vicdanında yaratacağı reak
siyonu bakımından da zararlıdır. Merkezî oto
riteyi sağlıyacağı için de siyasi hayatımızı ka
palı, gayrimesul odaların tesiri altına sürükli-
yecektir. Bu itibarla bu tasarının ikinci mad
desi hakkında kırmızı oy kullanmanızı rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Devlet Hazine
sinden siyasi partilere para yardımında bulu
nulmasını sağlıyan Siyasi Partiler Kanununun 
ilgili maddesine muhalif olan arkadaşlarınızdan 
birisiyim. Bu bakımdan kanunlaşmış olan o 
maddenin üzerinde söylenecek bir şey yok. 
Meclisimizin iradesi ile bir kanun maddesi ha
line gelmiştir. Ancak bu vesile ile Hazineden 
siyasi partilere bir miktar para intikalini sağ
lıyan bu aktarma kanunu dolayısiyle fikirleri
mi serd edeceğim. 

Fikirlerimin ananoktası Sayın Paksüt'ünkü 
ile birleşmektedir. Ancak Sayın Paksüt muha-
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lefet gerekçesini izah ederlerken, bu kanunu 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin getirmiş olması 
dolayısiyle, sanki ödenekleri Hükümetin ver
mekte acele ettiği ve Hükümetin partilere Ha
zineden para verdiği mânasına gelecek bir dav
ranışın içerisine girdiler. Sayın Paksüt şahsı 
adına konuşan bir arkadaşımızdır, ben de şahsım 
adına konuşan bir arkadaşınızım. Şimdi Hazine
den siyasi partilere verilecek olan bu para için 
Büyük Mecliste her hangi bir polemiğe düşme
mek, matbuatta bu konunun istismarına meydan 
vermemek için sayın grupların sözcülerini vazi
feye davet ediyorum. Bütün partilerin yetkili
leri buradalar. Bu konuda Devlet Hazinesinden 
siyasi partilere acele yardım yapmak konusunda 
siyasi gruplarınızın kanaati nedir? Gruplar ola
rak, şahıslar olarak değil; gruplar olarak fikirle
rini millet huzurunda açıklamaya davet ederim. 
Ondan sonradır ki, matbuatta ve çeşitli kulisler
de Beytülmale el uzatır gibi lâflar olmıyaeaktır; 
ondan sonra, siyasi teşekküller Devlet Hazinesini 
gasbediyor, denmiyecektir; ondan sonra «Millî 
iradenin mümessilleri Büjük Millet Meclisinin 
temsilcileri buna böyle lüzumlu görmüşlerdir, 
faydalı bulmuşlardır, bütün gruplar müttehittir, 
bu kanun öyle çıkmıştır ve milletimize mal olmuş
tur.» denecektir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu söylenmediği
ne ben şahsi kanaatimi ifade edeyim. 

Sayın Tahtakılıç'm ifadelerinde büyük haki
kat payı vardır. Bugün partilerimiz şimdiye ka
dar kendi kaderlerini kendi imkânları içinde de
vam ettiriyorlar. Nihayet para sıkıntısı çekmiye-
cek olan, çekmemesi ihtimali içinde bulunan yal
nız sayın muhalefet partimizdir. Uzun bir ömü-
rü vardır, büyük kapitali vardır, büyük mülkü 
vardır. Bu bakımdan belki o partimiz belki para 
sıkıntısı çekmiyebilir. Fakat diğer partiler para 
sıkıntısı içinde olmasına rağmen, hepimiz yarın 
adaylığımızı koyacağımız zaman birçok malî yü
ke katlanacak olmamıza rağmen, kendi bölgeleri
mizde partimizin malî yükünü çekmek mecburi
yetinde kalacak olmamıza rağmen, bütçenin bü
yük açık verdiği bir devrede vatandaştan vergi 
diye alınan paraların bir miktarını alıp siyasi 
partilere dağıtılmasına muhalifim. Bu siyasi par
tilerin yapısı ne olabilir? Parlâmentoda temsilcisi 
olan partilere para verileceğine göre yarın 
10 Ekimden sonra burada teşekkül edecek olan 
Büyük Meclisin içerisinden, partilerden ayrılacak 
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10 kişi bir grup kurarsa Millet Partisine verdiği
miz gibi önümüzdeki 1966 bütçesinden o partiye 
de beş yüzbin lira verirsek doğacak olan bu par
ti enflâsyonları içinde Hazinenin parasını tama-
miyle tevzic tabi tutarsak, bunun sonundan hu
zur duymayız aziz arkadaşlarım. Bu bakımdan 
gelin, elbirliği edelim, Partiler Kanununda bu 
hüküm olmakla beraber bu aktarmayı reddede
lim, Hazinenin parası siyasi partileri ortak etmi-
yelim. Bu suretle de, önümüzdeki devre gelecek 
olan Meclis o maddenin baki kalmasını isterse 
1966 bütçesinde mer'i maddeyi tatbik etsin. Biz 
şu sıkışık zamanda, bilhassa son devrede kabul et
tiğimiz birçokları pekçoğu hayra götürmekle be
raber, büyük yekûna baliğ olan ve bütçeye yük 
yükleyen paraların yanma bir de siyasi partile
rimizi ortak ederek yük yüklemiydim, aziz arka
daşlarım. Bu partilerin Hazineden almış olduğu 
paralar vatandaşın vicdanında büyük mâna taşı
maktadır. Ondan sonra maceraperestler, piyasada 
işi olmıyanlar, partilerin kapısını çalacaklardır. 
Partiler de siyasi ahlâksızlık teşvik edilecektir, 
Parlâmentoda gruplaşma ve dâva birliği yavaş 
yavaş kaybolacaktır. Bu zamana kadar Türkiye'
deki gelmiş geçmiş siyasi partilerin kendi bünye
leri kendi emekleri, kendi alınterleri ile kurduk
ları siyasi teşekküller yanında yine Türkiye'nin 
bugünkü birçok partilerden çok daha büyük üye
ye sahibolan içtimai, sosyal yardım yapan teşek
külleri de vardır. Biz o teşekküllere Hazineden 
yardım yaparken Bütçe Komisyonunda hangi ga
yelerle çalıştığı, nerelere vardığını didik didik 
yapıyoruz. Bir çoklarına yardım ediyor, bir çok
larına yardım edemiyoruz. Bütün içtimai teşek
küllere, sosyal teşekküllere yardım edemezken, 
sendikalara yardım etmemek üzere Devlet Hazi
nesinden, kanunlara madde koyarken, siyasi par
tilere Hazineden şu zamanda şu miktarda yardım 
etmek büyük Meclisin dört yıldır burada feda
kârlıkla, feragatle yapmış olduğu çok büyük şe
refli hizmetlere küçük de olsa gölge düşürür aziz 
arkadaşlarım. 

Ben Meclisimizin Hazinenin menfaatlerini ko
ruyacağına, bu ayrılmış olan bu tahsisatın siyasi 
partilere dağıtılması için beyaz vermiyeceğine 
inanıyorum. Onun içindir ki, bütün grup sözcü
lerini kürsüye davet ediyorum, hissiyatlarını ifa
de etsinler, o hissiyat çerçevesi içinde böyle ha
yati bir mevzuun istismarını önliyelim, demogo-
jisini önliyelim, Hazineyi koruyalım, milletin 
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hakkını koruyalım. Eğer partiler içinde feda-
1 arlık yapılacaksa âcizane bunu kendimize o 
siyasi parti içinde onun şan ve şerefini taşıyan 
insanlar omuzlarına yüklensinler, bunun fera
gatini de, vazifesini de, şerefini de, meşakkati
ni de müştereken taşıyalım. Bu bakımdan 2 nci 
maddenin reddini ben arz ve teklif ederim 
aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Partiler Kanunu Yüce Mecliste görüşülür

ken Partiler Kanununun bir sene içinde sürat
le çıkması 1 nci plânda mütalâa edilmiş ve bu 
sebepten dolayı Partiler Kanunu, madde mad
de değil, bölüm bölüm, kısım kısım müzakere 
edilmek suretiyle çıkarılmış idi. Ben o zaman 
Partiler Kanununun bir sene içinde, iki sene 
içinde çıkarılması değil, Anayasanın emri eğer 
iki sene içinde çıkarılması ise, Anayasanın ay
nı zamanda zımnî emri de vardır, o da muhte
vası bakımından Anayasanın uygun olması 
şarttır; diğer muhtevası bakımından Anayasaya 
uygun değilse bu takdirde iki sene de, üç se
ne de, beş sene de geçse bir mâna ifade etmez. 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın muhteva
sına uygun çıksın kanun. Yoksa, bu iki sene 
içinde çıkarılıp Anayasanın muhtevasına aykı
rı olursa bu takdirde biz şikâyetçi olacağız de
miştim. işte şikâyet başlamıştır. Bu şikâyetçile
rin başında da bu Yüce Meclis gelmektedir. 
Eğer o gün Meclis bu Partiler Kanunu yürür
lüğe girdikten sonra tatbikatta bir takım güç
lükler çıkınca şikâyet etmiş olsaydı bu takdir
de bir derecede biz kendimizi müsterih adde
decektik. Halbuki maalesef Partiler Kanunu he
nüz meriyete girmemiş, Partiler Kanunundan 
bâzı kimseler şikâyet etmektedir. Bunların ba
şında da Partiler Kanununun süratle çıkması
nı arzu eden arkadaşlar gelmektedir. Başta Sa
yın Emin Paksüt, Siyasi Partiler Kanunu çı
karsa sanki Türkiye kurtulacaktır. Türkiye 
derhal huzura kavuşacaktır şeklinde bir kana
ate sahipti. Ve onun için do hükümlerinin da
hi - diğer kanun maddelerinde tatbika mütaal-
lik hükümlerini de istememişti. 

Şimdi bir kanun çıkmış veziyettedir, kanu
nun emri icabı ödenek lâzımdır. Bu ödeneklerin 
ayrılmasını bâzı kimseler fırsat eşitliği prensi-
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bine, Anayasanın ikinci maddesine aykırı oldu- I 
ğunu iddia etmek suretiyle 7,5 milyon liralık 
kısmına itiraz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın ikin
ci maddesi vardır, ikinci maddesi, Türk Devle
tinin bir hukuk Devleti olduğunu ifade etmiş 
ve emretmiştir. Hukuk Devleti olmanın birin
ci vasfı, kanunların objektif mânalarına göre 
tatbik edilmesidir. Eğer kanunlar objektif mâ
nalarına göre tatbik edilir, bundan bir takım 
içtimai zararlar meydana gelirse o kanun de
ğiştirilmesine gidilir. Değiştirilmesi için tedbir 
alınır değiştirildikten sonra onun içtimai mah
zurları giderilir. Yoksa kanun çıkmıştır kanu
nun emri icabı birtakım masrafların yapılma
sı icabetm ektedir, şimdi kanunun müzakeresin
de söylenmesi lâzımgelen sözleri burada tekrar
lamak suretiyle kanundan şikâyet edilmekte
dir. Ben bunu Anayasanın 2 nci maddesine ay
kırı bulmaktayım. Hukuk Devleti olduğumuza 
göre kammhrı objektif mânalarına göre mâna-
landırıp onun emirlerini yerine getirmek mec
buriyetindeyiz. Bu bakımdan tasarının kabulü
nü arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN Sayın Orhan Apaydın. Yok mu 

efendim? («Var» sesleri) 
Buyurun. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Çok muh
terem arkadaşlarım; kanaatim, Devlet hazine
sinden siyasi partilere yardım yapılmasını doğ
ru olmadığı şeklindedir. Fakat benden evvel 
konuşan Nihat Diler arkadaşıma bir noktada 
iştirak ederim: Yüksek Meclis bu hususta tema
yülünü bir kanun çıkartmakla tesbit etmiştir. 
Bu sebeple bu kanun hükmüne elbette hürmet
kar olmak lâzımdır. 

Yalnız bir noktayı, bu ödenek tasarısında 
izah etmek mecburiyetini hissettim. O da şu
dur : 

Hazinenin parası sarf edilirken bunun kont-
rola tabi olması, kuruşuna kadar sarfiyatın 
kontrol edilmesi, pek tabiî bir malî kaidedir. Ben 
esas itibariyle bütçenin sosyal transferler kıs
mında derneklere yardım yapılması prensibine 
de muhalif bir arkadaşınızım. Bu da yapılmak
tadır. 

Şimdi, Devlet sarfiyatının kontrolü bakımın
dan muhtelif mekanizmalar mevcuttur. Bir yan-
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da Sayıştay vardır, muhasebe teşkilâtı vardır, 
malî kontrol teşkilâtları vardır. Bunun dışında 
bir de cezai hükümler mevcuttur. Memurların, 
kendilerine mevdu Devlet parasının sarfiyatın
da suiistimalleri tesbit edildiği takdirde Türk 
Ceza Kanunu ağır müeyyideler tesbit etmiştir 
ve Devlet teşkilâtının dışında kalan bâzı mües
seselerde de meselâ, hatırladığıma göre, yanılmı
yorsam, Kızılay memurlarının sarfiyatı bakımın
dan da suiistimalleri vukuunda bu çalışanlar, 
bu sarfiyatı yapanlar Türk Ceza Kanununun 
tatbikatında memur addedilmişler ve suiistimal
leri, zimmet, irtikâp ve saire şeklinde tecziye et
miştir, müeyyide altına almıştır. Siyasi Partiler 
Kanununda da Hazine yardımı prensibolarak 
kabul edildikten sonra eksik kalmış bir noktadır. 
Bu sarfiyatı yapanların Türk Ceza Kanununun 
tatbikatında memur addedilmeleri ve bu şekilde 
Siyasi Partiler Kanununa bir madde konulması 
faydalı olurdu. Bu konulmamıştır. Böyle bir ek
siklik vardır. 

ikincisi muhterem arkadaşlarım; Siyasi Par
tiler Kanunu her ne kadar Hazine yardımı yapıl
masını prensibolarak kabul etmiş ve hattâ em
redici bir hüküm de getirmişse de nihayet hu
zurunuzda müzakere edilmekte olan kanun ta
sarısı da neticede kabul edildiği takdirde bir 
kanun olacaktır. Meclis şu veya bu sebeple, şu 
veya bu mülâhaza ile, bu Siyasi Partiler Kanu
nundaki hükümlere rağmen, tahsisat talebini 
reddedebilir. 

Biraz evvel arz ettiğim sebep, yani Hazinenin 
parasının Siyasi Partiler Kanunu yolu ile de ol
sa keyfî olarak sarf edilmemesi, zimmetlere ge
çirilmemesi bakımından müeyyidelerin tesbit 
edilmemesi ve bu müeyyidelerin tesbitinin de 
şu anda mümkün olmaması, bu tahsisatın reddi
ni icabettiren önemli sebeplerden biridir kanaa
timce... 

İkincisi muhterem arkadaşlarım; siyasi parti
lere yardım, Siyasi Partiler Kanununda seçim 
masrafı olarak düşünülmemiştir. Nitekim her 
yıl muayyen miktarda yardım yapılması Siyasi 
Partiler Kanununda derpiş edilmiştir. Şu halde 
bu bir seçim masrafı değildir. Siyasi Partiler 
Kanununun kabulünden sonra alelacele şu kanu
nun getirilmesi ve bir seçim devresine girilmiş 
olması, verilen bu tahsisatın seçim masrafı ola
rak verildiği mânasını ortaya çıkartmaktadır. 
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Kaldı ki, seçim masrafı değildir, Siyasi Partiler 
Kanunundaki bu tahsisatın hedefi; başka bir cep
heden Siyasi Partiler Kanununda yardım göre
cek partilerin ne miktarda yardım görecekleri, 
genel seçimlerde aldıkları rey miktarına göre 
tesbit edilmiştir. Ölçü budur. 

196.1 seçimlerinde siyasi partiler muhtelif nis-
betlerde rey almışlardır. Fakat aradan dört se
ne gibi bir zaman geçmiş, millî iradenin yeni
den tecellisi Anayasa hükmü icabı olarak gerek
miştir ve tecelli edecektir. 1961 seçimlerinde şu 
veya bu nisbette rey alan partilerin bu reyleri
nin bugün muhafaza edildiği şeklinde bir kanaa
ti müdafaa etmek kabil değildir. Açıkça söyle
mek lâzım muhterem arkadaşlarım, hiçbir siyasi 
teşekkülü hedef ittihaz etmiyorum, yalnız siya
si partilere yardım mevzuunda ölçüler tesbit edi
lirken biraz Mecliste temsil edilmekte olan grup
ların himayesi düşünülmüş, biraz hatır mevzuu-
bahsolmuştur. Nihayet tahsis edilen, tekrar edi
yorum, milletin parasıdır. Biz Parlâmento ola
rak istediğimiz şekilde bu parayı tasarruf et
mek imkânına sahip değiliz. 1961 seçimlerinde 
aldıkları reyin nisbeti mevzuubahsolmadığı gi
bi, tesbit edilen bir ölçüde Mecliste grupları olan 
partilere yardım edilmesi şeklinde olmuştur. Şim
di Mecliste bir kadro halinde kalmış siyasi parti
ye yardım yapılacak, teşkilâtı dahi kalmamış, 
mevcudiyeti ortadan silinmiş partilere yardım 
yapılacak, binnetice muayyen şahıslara seçim 
masrafı verilmiş olacaktır. Bu keyfî bir tahsis
tir. Siyasi Partiler Kanununun emredici hükmü 
bu olmakla beraber nihayet önümüzde üç ay son
ra yapılacak bir seçim vardır. Bu ölçüler sahih 
olarak ortaya çıkacaktır. Ona göre yardım ya
pılması kabildir. Şu anda acele olarak bu kanu
nun yapılmasında bir fayda olmadığı gibi, bü
yük mahzurları da vardır. Konuşmamın başında 
da söylediğim gibi, Hazine parasının, millet pa
rasının sarfiyatının kontrolü tesbit edilmemiştir. 
Kontrolsüz bırakılamaz, muhterem arkadaşlarım. 
Bunun tamamlanması için bu işin gelecek Mec
lise bırakılması, gelecek teşriî devrede bu işin 
mütalâa edilmesi zaruridir. Bu sebeple ben mu
halifim, muhalif rey vereceğim. Bu tasarının 
reddedilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baş-
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kan, muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurları
nıza Bütçe ve Plân Komisyonunu temsilen 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sa
yılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı vesilesiyle çıkmış bulunuyorum. 

Biraz önce ismini ifade ettiğim kanun tasarı
sı Siyasi Partiler Kanununun 78 ve geçici 4 ncü 
maddelerine atfen Hükümetçe hazırlanmış ve 
bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasını ve ek ödenek verilmesini öngören bir 
kanun tasarısıdır. Değerli arkadaşlarımızdan, 
başta Sayın Paksüt ve Sayın Tahtakılıç gerçek
ten Siyasi Partiler Kanununun 78 nci maddesi 
üzerindeki, (kendilerinin de ifade ettikleri gibi 
bu maddelerin Meclisimizdeki müzakerelerinde 
ifade edememiş bulundukları) çok değerli fikir
lerini bu tasarı münasebetiyle ifade ettiler, izhar 
ettiler. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, muh
terem arkadaşlarımız, benden evvel konuşan bâzı 
arkadaşların da ifade ettikleri gibi şu anda Yü
ce Heyetiniz Siyasi Partiler Kanununun 78 nci 
maddesini değil 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasını ve ek ödenek 
verilmesini öngören bir kanunu müzakere etmek
tedir. Bu sebeple 78 nci madde ile ilgili gördü
ğümüz görüşlere kesinlikle değinmeden tasarı ile 
ilgili görüşlerimizi ve yapılan tenkidleri Karma 
Bütçe ve Plân Komisyonu olarak cevaplandır
maya çalışacağız. 

Sayın Emin Paksüt, Hükümetin Siyasi Par
tiler Kanunundaki birtakım hükümleri bahane 
ederek alelacele bir kanun tasarısının hazırlan
ması ve getirilmesinin doğru olmadığı noktası 
üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet elbette mü
zakere ettiğiniz kanun tasarısını Siyasi partiler 
kanunu tasarısındaki hükümlere atfen getirmiş
tir ve bunu getirmek mecburiyetinde idi de. Ne
den mecburiyetinde idi? Önce bu mecburiyet yi
ne Yüce Heyetinizin kabul buyurduğunuz ka
nunun âmir hükmüdür. Zira geçici madde 4 de, 
(Bu kanunun yayımı tarihinden sonra 74 ncü 
madde uyarınca yapılacak ilk ödemeler bu ka
nuna göre genel bütçe kanununa ek ödenek ko
nulmasına dair Kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlıyarak bir hafta içinde tamamlanır.) demek
tedir. Bu geçici 4 ncü maddenin birinci fıkra-
sıdır. Yani Siyasi Partiler Kanunu yayımı tari
hinden sonra - ki, yayınlanmıştır - 74 ncü madde 
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uyarınca yapılacak ilk ödemeler bu kanuna gö
re, (Genel bütçe kanununa ek ödenek konulma
sına dair Kanunun yürürlüğe girmesinden baş-
lıyarak bir hafta içinde tamamlanır.) dendiği
ne göre; bir ek ödenek kanununun çıkarılacağı 
ve bu ek ödenek kanununun uygulanması için 
de kanun koyucu bir haftalık bir müddet koy
muştur. Bir haftalık zaman zarfında bu ödene
ği tamamlıyacaksımz diyor. Yani kanun koyucu 
bunu bir zamana bağlamıştır. Hükümet bu tasa
rıyı, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Siyasi Par
tiler Kanununun 74 ve biraz önce okuduğum ve 
izahına çalıştığım geçici 4 ncü maddeye atfen ve 
mecburen getirmiştir. Ayrıca Muhasebei Umu
miye Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fık
rası, (İfası bir kanunla emrolunan hidemat kar
şılığının behemehal senesi bütçesine ithali zaru
ridir.) demek suretiyle bir kanunla her hangi 
bir yere yapılacak ödemenin, senesi bütçesine 
konması zaruretine işaret etmiş bulunmaktadır. 
Hükümet de, biraz önce ifade ettiğim gibi, geçi
ci 4 ncü maddeye ilâveten Muhasebei Umumiye 
Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
dayanarak Siyasi Partiler Kanunu ile belirli 
kriter ve ölçülere göre siyasi partilere verilmesi 
gereken ödenekler için kanun tasarısı hazırla
mış ve ek ödeneği öngören bir kanun tasarısını 
Yüce Heyetinize sevk etmiş bulunmaktadır. Bu
nun Bütçe Karma Komisyonunda da müzakeresi 
bu şekilde cereyan etmiştir, Yüce Senatoda da 
müzakeresi bu şekilde cereyan etmiş ve metin ay
nen Yüce Senatomuzda kabul edilmiştir. 

Yüksek huzurlarınızı fazlaca işgal etmiş ol
mamak için bu hususu bir defa daha izah etmek 
isterim. Siyasi Partiler Kanununun bu anda mü
zakeresine lüzum olmadığı kanısındayız. Bir tasa
rıyı görüşüyoruz. Bu tasarı, Muhasebei Umumi
ye Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın âmir hükmüdür, yine bu tasarı Siyasi Par
tiler Kanununun geçici 4 ncü maddesinin âmir 
hükmüdür. Çok değerli arkadaşlarımızın tasarı 
lehinde oy kullanmalarını Karma Bütçe Komis
yonu olarak rica eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Kırca. 

O. H. P. GRUPU ADİNA COŞKUN KIR
CA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu
rada Siyasi Partiler Kanununun, - ki bugün 
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yürürlüğe girmiş bulunmaktadır- bu tasarının 
dayandığı 74 ncü ve 4 ncü geçici maddeleri, bu 
maddelerin müzakeresini tekrarlamanın beyhude 
olduğuna kaaniim. 

Bu ek ödenek tasarısı bu malî yıl içinde gel
mesi, biraz önce Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanının belirttiği gibi, Muhasebei Umumiye Ka
nununun 45 nci maddesinin bir emridir. Bu ta
sarının seçimlerden önce veya sonra kanunlaş
ması keyfiyeti, bu tasarı ile siyasi partilere, Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi ve 
4 ncü geçici maddesi gereğince yapılacak olan 
yardımın, yine,bu maddeler uyarınca seçim kam
panyası için yapılan bir sübvansiyon değil, fa
kat alelıtlak her yıl malî yardım olmak vasfını 
kaldırmaz. Binaenaleyh esasen kanunlarımız si
yasi partilere seçim kampanyası için, bu kam
panyaya münhasır olmak üzere bir sübvansiyon 
yapılmasını kabul etmemiştir ki, bu noktadan se
çim eşitliğinin ihlâli bahis konusu olabilsin. Hu
kukî durum budur. 

Anayasamızın 12 nci maddesi eşitlik ilkesini, 
kanun önünde eşitlik olarak kabul etmiştir. Ka
nun önünde eşitlik demek tüzel ve özel kişilerin, 
-ki, burada tüzel kişi olarak siyasi partiler ba
his konusudur- kanunun tesbit ettiği statünün 
derpiş ettiği vasıfları bir kere haiz olunca, sırf 
o vasıfları haiz olmakla eşit muameleye tabi tu
tulmasını gerektirir. Bu vasfı haiz olarak kanu
nun tesbit etmiş olduğu partilere, hepsine yar
dım yapılınca eşitlik ilkesi yerine gelmiş demek
tir. Binaenaleyh, burada münhasıran seçim kam
panyası için yapılan bir yardım bahis konusu 
olmadığına ve yıllık yardımın alelıtlak yapılma
sı bahis konusu olduğuna göre, hukukî bakım
dan seçim eşitliğinin ihlâli diye bir itirazın ba
his konusu olamıyacağını grupumuz adına zapta 
geçirmekte, ilerideki hukukî ihtilâfların önlenme
si bakımından, zaruret gördük. Grupumuzun im
zaladığı bir takrir, - diğer gruplarla birlikte ve
rilmiştir, Sayın Ata öv arkadaşımın tatmin ola
cağını sanıyorum. - Bu takrirle bu tasarının esa
sen dayandığı 4 ncü geçici maddenin de ikinci 
maddedeki atıfta yer alması temin edilmek is
tenmiştir. Bu takririn ve bu tasarının kabulünü 
grupumuz adına rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha üç 
arkadaşımız söz istemiştir. A. P. Grupu adına 
Sayın Savacı, Yılanlıoğlu ve Adnan Aral arka-
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daşlarimızdır. Ancak, üç tane kifayet takriri gel
miştir. Altı arkadaşımız şu âna kadar konuşmuş 
olduğundan kifayet takrirlerini okutup oyuıuu-
ea sunacağım. 

M. M. Sayın Başkanlığına 
Konu aydınlanımıştır. Müzakere kifayetinin 

oya arzını saygı ile dilerim. 
Diyarbakır 

Hilmi Güldoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Van 

Şükrü Kösereisoğlu 

Başkanlığa 
Konu aydınlandığımdan müzakerelerin kifa

yetinin oylanmasını talebederim. 
istanbul 

Oğuz Oran 

ETHEM KILIÇOĞLU (Oiresun) — Arka
daşların çoğu dışarda koridordadır. Zili çalmak 
suretiyle davet etmenizi r(ica ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri aleyhinde söz 
istiyen .. Yok. Üç takrir de aynı mahiyette oldu
ğu için, kifayeti oylarımıza sunuyorum: Kalbul 
'edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, maddelere geçilmesini 
oylamadan evvel biraz evvel Sayın Emin Pak-
süt arkadaşımızın şifalhen beyan ettiği esaslara 
dayanarak verdiği bir takrir vardır. Bu takririn 
sonunda kendileri Şöyle demektedirler: 

«Belirttiğim sebeplerle ve içtüzüğün 108 nci 
maddesi metnine ve ruhuna göre birbirinden ma-
hiyeten farklı bu iki ödeneğe serbestçe oy kul
lanmamız imkânının behemahal sağlanmasını 
arz ederdim.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce de arz ettiğim 
gibi, bu içtüzüğün 108 nci maddesinde deırpiş 
edilen hususa taallûk etmemektedir. O bir mad
de içinde muhtelif konular bulunduğu takdirde 
(bunların ayrılarak fıkra fıkra oya konulmasına 
müsait olan bir maddedir. Şimdi elimizdeki ta
sarı iki maddedir. Sayın Paksüt arkadaşımız 
vterdikleri izahatta birkıci maddeye taraftar ol
duklarımı ikinci maddeye aleyhtar olduklarını 
beyan etmişlerdir. Esasen maddelere geçildiği za
man birinci madde ve ikinci madde ayrı ayrı 
oylanacaktır. Muhterem arkadaşım o oylama es-

I nıasmda istediği gibi reyini kullanabilir. Ancak 
komisyonlardan geçmiş, gündeme alınmış bir ka-

I nunu parçalıyarak açık oya tabi olan bu kanu
nun maddelerini ayrı ayrı açık oya koymaya iç
tüzük mucibince imkân yoktur. Bu itibarla öner
gelerini muameleye koymayacağım. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birimci maddeyi okutuyorum. 

1965 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmınım, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
755 000 Hıra ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

I Adalet Bakanlığı 
(VD 

12.000 Personel giderleri 338 000 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet gidenleri 417 O0C 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi şimdi kabul 

buyurduğunuz cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiıştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35 000 nlci (Sosyal transferler) bölü
münde (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet yar
dımı) adiyle yeniden açılan 35.783 ncü madde
ye 7 500 000 lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu mad
de hakkımda verilmiş iki önerge vardır, okutu-

I yorum. 

Sayın Başkanlığa 
1965 yılı bütçe Kanununun (A/l) ve (A/3) 

I sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-
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da 688 sayılı tasarının 2 nci maddesinin tasarı
dan çıkarılmasını teklif ederim. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılııç 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1905 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 

(A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin. 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
'ederiz : 

«Madde 2. — 1905 yılı bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 36.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi ve 4 ncü geçici maddesi gereğince partile
re yapılacak Devlet yardımı) adiyle yeniden açı
lan 35.783 nıcü maddeye 7 '500 000 lira olağan
üstü ödenek konulmuştur.» 

C. H. P. Grupu 
Başkanıvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Beyazıt 

Y. T. P. Grupu 
'Başkanıvekiıli 

Kars 
S im öktem 

A. P. Grupu 
Başkanı 
Giresun 

Etem Kılıçoğlu 
C. K. M. P. Grupu 

Bafkanvekdli 
Çorum 

Faruk Küreli 
M. P. Grupu Başkanıvekili 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — İkinci' madde üzerinde Sayın 
Yılanlıoğlu, buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım bu para siyasi 
partilere verilmeli mi, verilmemeli mi, bu hu

susta kanunun tümü hakkında benden önce kıy
metli arkadaşlarım konuştular. Ben bir hususu 
öğrenmek üzere söz aldım. 

Son zamanlarda malî portesi on milyon, 50 -
100 milyönıa çıkan kanunlar görüşülmüştür bu
rada. Hayretimi mucibolan bir husus vardır. 
Bilhassa Hazineyi ilgilendiren, Maliyeyi ilgilen
diren bir kanun kaJbul edilirken, malî portesi 
olan bir mesele hakkında eskiden beri parlâmen
toda alıştığımız şey, Maliye Bakanı çıkar, Mali 
ye Vekâleti temsilcisi çıkar, biz bu parayı vere
biliriz, veremeyiz der, biz de ha, demek ki, Ha
zinede para varmış Maliye Bakanlığı bunu vere-
bilirmiş deriz, ona göre reyimizi kullanabiliriz. 

Ben son zamanlarda böyle bir şey görmedim. Ba
kıyoruz Maliye Bakanlığı temsilcisi evet, bdz bu 
parayı bütçeye koyduk, tahsis ettik bu parayı 
verebiliriz demiyor. Köy İşleri Bakanlığı köy 
yollarını, köy içme sularını yaptırabilmek için 
100 milyon lira istiyor. Plânlama tasvübetmemiş, 
mütemadiyen kanunlar çıkıyor. Maliye Bakanlı
ğı bunu rahatça verebilecek mi, veremiyeeek mi? 
Maliye Bakanlığı nerdedir? Onun mütalâasını 
istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Yerimden müsaade eder misiniz efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayını Başkanım, sayın hatibin hakkında görüş
tüğü şeyin bir kanun tasarısı olması gerektiğini, 
olduğunu ve bunda Maliye Bakanı dâhil bütün 
bakanların imzasının bulunduğunu bilmesi ve 
bu şekilde hareket etmesi gerekirdi. Bu şekilde 
sual sorulmaz Sayın Başkanım. Hükümet tasa
rısıdır, bakanların imzası vardır. İmza ettikleri 
için de bunun gereği yapılacak demektir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında başka 
söz istiyen?.. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Takrir takdim et
tim efendim. 

BAŞKAN — Takrirleri okutacağım efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, ikinci madde hak

kında gelmiş olan iki takriri okuttum. Birisi Sa
yın Tahtakılıç tarafından verilmiş olan tay tek
lifidir, ikincisi de grup başkanları tarafından 
verilmiş olan bir tadil teklifi idi. Şimdi 3 ncü 
bir teklif gelmiştir. İkinci maddeye ilâve yapıl
masına dairdir. Bunu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eHenlme-

sirii arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 
Konya ' Konya 

Rüştü özaft İhsan Kabadayı 

Ek fıkra : 
Siyasi partilere yerilen bu para, bir defaya 

mahsus olmak üzere yüzde yetmişi 1901 millet
vekili seçimlerinde aldıkları oy nlisbetinde illere 
taksim olunur. Seçimlere girmemiş olan parti* 
lerin, avans olarak illere verdikleri paranın mah
subu da aynı esasa göre yapılır. 
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BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, bu tak

rirleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup bi
rer birer oylarınıza sunacağım. En aykırı tek
lif; tasarıdan ikinci maddenin tayyinı iistiyen 
tekliftir.- O teklifi okutup oylıyacağrm. 

(Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakıhe'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

. Aykırılık derecesi itibariyle ikincisi Sayın 
Rüştü öızal'ın teklifidir. Bir kere daha okutup 
oyunuza sunacağım. 

(ıKonıya Milletvekili Rüştü özal ve îhsan Ka
badayı 'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET -SEZGİN (Aydın) — 
Sayın BaLşkanım, Sayın özal arkadaşımızın tak
riri iki yönden oylanamaz. Birincisi maddeyi 
değil, (R) formülünü ilgilendirir. (R) formülü
mün müzakeresi değil, maddenin müzakeresi ya
pılmaktadır, bu selbeple oylanamaz. ikincisi, Siyasi 
Partiler Kanununun maddel mahsusası, partile
rin gelir, ve giderlerinin bir merkezde toplanaca
ğını âmir bulunmaktadır, bu selbeple de oylana
maz, arz ederim. Takrire katılmıyoruz, efen
dim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir usul meselesi olarak iki 
lehte, iki aleyhte olmak üzere arkadaşlara söz 
vereceğim. 

Buyuruinj Sayın Özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, siyasi partileri demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları olarak gören Anayasamız, 
siyasi partilerin yaşayabilmesini temin etmenin 
imkânım da bir yolla açmış addedilebilir. Ben
denizin kanaatine göre mademki siyasi paı tile
rin. mevcudolmasını şart görmekteyiz,, siyası 
partiler olmadan demokrasi olmaz diyoruz, o 
halde siyasi partilerin yaşıyabilmesini temin 
etmek için de bâzı tedbirlere başvurulması el
bette mümkündür. Siyasi Partiler Kanunundaki 
siyasi partilere yardım imkânı bu anlayıştan 
doğmuş olmak lâzımdır. Ancak gerek siyasi par
tilerin bu kanunun, tedvini sırasında, gerek bu
günkü aktarma dolayısiyle endişelerini izhar 
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etmiş olan kıymetli arkadaşlarımız bir nokin. 
üzerinde bilhassa İsrarla durmuşlardır. Bu üze
rinde İsrar edilen nokta şudur : Siyasi partile
rin genel merkezlerine fazla yetki verildiği tak
dirde demokrasinin bundan, zarar görmesi müm
kündür. Siyasi tarihimizin yakınında ve olduk
ça uzağında bunun numuneleri kötü örnekleri 
vardır. Bu bakımdan, siyasi partilerin genel 
merkezlerini çok fazla, lüzumundan fazla kuv
vetlendirmenin. bir vasıtası olarak görülen bu 
ödenek doğrudan doğruya genel merkezlere ve
rildiği zaman, hakikaten bu hususta endişeleri
ni izhar etmiş olan arkadaşlarımıza hak vere
cek mahiyettedir. 13ir taraftan diyoruz ki, siyasi 
partileri yaşatabilmenin bir çaresi üzerinde ol
malıyız, bir taarftan da diyoruz ki, siyasi par
tici tin genel merkezlerini lüzumundan fazla 
otoriter hale getirmemeliyiz, öyle ise bu ikisi
nin arasında bir formül bulunması mümkün
dür. Bu formül.... 

• BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen... 
RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Tamamen arz 

edeceğini. 
BAŞKAN — Mevcut mevzuatımızdaki usule 

göre oylanıp oylanamıyaeağı noktasına hasredin 
konuşmanızı. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Tamam efen
dim, o noktaya gelmiş bulunuyorum esasen. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ikisinin arasın
daki formül, siyasi partilere yapılacak olan yar
dımı, bir- otorite vasıtası olarak kullanılmasını, 
mümkün mertebe öngören bir formülü, bulmak
la kabildir. Bu da bendenizin bir arkadaşım ile 
birlikte yaptığımız formülde kendisini bulmak
tadır. Kanaatimizce siyasi partilere yapılacak 
olan yardımı eğer vilâyetlere tevzi edebilmenin 
bir kriterini, bir kıstasını koymuş olursak, kor
kulduğu şekilde bir kötü vasıta olmaktan çıkar
mış bulunuruz. Yapmış olduğumuz teklif bu 
maksadı istihdaf etmektedir, bu amaçladır. 

Sayın Komisyon Başkanı ve Sözcülüğünü 
yapmakta olan arkadaşımız oylanamıyacağmı 
ifade etmiştir. Bendeniz bu kanıda .değilim. 
Bütçede yapılmakta olan aktarmanın bir şartla 
mümkün olması elbetleki oylanabilecek bir hu
sustur. Pek çok ahvalde bunun benzeri kanun
lar tedvin edilmiştir ve bu şekilde oylanmıştır. 
Biz diyoruz ki, şu esas dâhilinde şu parayı ve
riyoruz. Niçin mümkün değildir. Meselâ bakan-
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tıkların inşaat işlerine koyduğumuz paraları 
filân bakanlığa, «Bayındırlık Bakanlığına ak
tarılmak» üzere, kaydiyle koyuyoruz. Bütün 
bunlar bütçe formülünde mevcuttur. Binaen
aleyh benim kanaatime göre meselenin en iyi 
şekilde hallini getirmiş bulunan ve arz ettiğim 
şekliyle siyasi partilerin genel merkezlerinin 
iyiye kullanmaması ihtimali olan bir otoritesi 
olmaktan çıkarmak ve vilâyetlere muayyen, 
belli bir ölçü dâhilinde taksimini mümkün kıla
bilecek olan bu takririmizin nazarı itibara alı
nacak bir mahiyeti vardır ve endişeleri berta
raf edecek gibidir. Hiç de bütçe formüllerine ve 
kanun tekniğine aykırı bir tarafı yoktur. Ar
kadaşlarımın iltifat buyurmasını istirham ede
rini, teşekkür ederim. 

"BAŞKAN — Sayın Kırca buyurun, aleyhte. 

O. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Siyasi 
Partiler Kanununun malî hükümlere mütaallik 
üçüncü kısmında yer alan eksiksiz bütün hü
kümler Anayasa Mahkemesinin malî denetimi
nin yapılabilmesi bakımından siyasi parti tüzel 
kişiliğinin bütün gelir ve giderlerini merkezde 
toplamış- bulunmaktadır. Binaenaleyh, siyasi 
partiler Anayasa Mahkemesine merkezde top
lanmış gelir ve giderlerinin hesabını vermekle 
mükelleftirler. Bu durumda verilen ödeneğin 
ayrıca vilâyetlere şu veya bu ölçüde taksimi 
için hüküm konulmasını derpiş etmek, Siyasi 
Partiler Kanununun hükümlerine aykırıdır. 
önümüzdeki bütçeye olağanüstü ödenek konul
masını mütaallik madde Muhasebei Umumiye 
Kanununa göre masrafı gerektiren Siyasi Par
tiler Kanununa uygun olarak sevk edilmek zo-
runluğu vardır. Anayasa gereğince bütçenin 
yapılmasına mütaallik kanunlara uygun olarak 
çıkmak gerekir. Bu olağanüstü ödeneğin derpiş 
ettiği harcama, Siyasi Partiler Kanunu il e usu
lü ve şartları tanzim edilmiş bir harcamadır. 
Siyasi Partiler Kanununda derpiş edilmiyen 
bilâkis tamamiyle aksi derpiş edilmiş olan bir 
esasın Bütçe Kanunu ile ilga edilmesi mümkün 
değildir. Bu itibarla bu takririn oylanamıyacağı 
kanaatindeyiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lehinde, bu
yurunuz. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bidayetten beri Ha-
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zineden partilere para verilmesinin aleyhinde 
olduğumu söylemiş idim. Bu yolda titrim olma
dığı halde bilenlerden, bu işe vâkıf olanlardan 
sorup öğrendim. Dünyanın hiçbir demokrasi* 
silide Hazineye el atılarak, para alınarak parti
lerin yaşatılması şekli görülmemiştir. Mevcut 
demokrasilerde ancak ve ancak bâzı formül
lerle yardım imkânı olduğunu öğrendiğimi söy
lemiştim. Kanunun... («Bu usul hakkında mı?1» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen oylanıp 
oylanamıyacağı hususunda beyanı mütalâada 
bulununuz. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Yüksek 
Heyetiniz kabul etmiş ise; kabul ettiğiniz ka
nunda bu paranın sarfına ait hiçbir hüküm yok
tur. Sadece para verilir, diyor. Hemen seçimle
re gidiyoruz, pek çoğunuz benim gibi seçime 
girmek, tekrar gelmek endişesi, telâşı, çalış
ması içindesiniz. Bu acıktır. Bütün partiler ve 
politikacılar bu anlayışta olduğuna göre bu pa
ranın sarf şekline ait müspet bir talimatın ku
rulacağını, hazırlanacağını kabul edemiyorum. 
Edemediğim içindir ki ; bu defaya mahsus ol
mak üzere bu paranın sarf şeklinin c/c 25 i ge
nel merkezlere kalsın, % 75 i de ister rey ade
dine göre diyelim, ister milletvekili adedine göre 
vilâyetlere verilsin, diyorum. Demokrasi, de
mokrasi diye müdafaasını yaparız. Demokrasi
nin kökü, kuvveti halktır ve kaidedir. Bunu 
yabana, da atmıyoruz. Teşkilâtlara, asıl çalışan
lara emek vereceklere verilsin diyoruz. Bundan 
daha normal, daha mâkul hiçbir şey olmasa ge
rek. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 

Rüştü Özal ve arkadaşları tarafından verilen 
önergenin oylanıp oylanamıyacağı hususunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Oylanamı
yacağı kabul edilmiştir. 

Şimdi grup başkanları tarafından verilmiş 
olan ve tadili tazammun eden .°> ncü önergeyi 
okutuyorum. 

(Gruplar temsilcilerinin vermiş olduğu 
önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANI ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Katı
lıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor, takriri oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bu kabul edilen değişiklikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis 
yon Başkanlıkları tezkereleri (1/884) (S. Sayı
sı : 1048) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi 
bir önerge gelmiştir, onu okuyorum. 

Yüksek B aşkanlı ğa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın

da bulunan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı (1/884) (S. Sayısı : 1048) nm» 
bit- an önce kanunlaşmasını temin maksadiylo 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Tabı tevziinden itibaren 48 saat geçmemiş 
olduğu için 48 saat geçmeden görüşülmesini ka
bul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun efendim. 

(1) 1048 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım; üç aded tasarı vardır. Tasarıların birbi
riyle yakın ilgisi dolayısiyle birlikte müzakere 
edilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz, 
komisyon olarak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı üç 
ayrı kanundur, bunlar. Bunların üçü de ayrı 
birer kantin olduğu için birincisi hakkında çı
kıp izahat verebilirsiniz. Bunlar hepsi ayrı ka
nunlar olduğu için ayrı ayrı müzakeresinin ya
pılması lâzımdır. Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var m i l . Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine (32 500 000) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN •— Cetvelleri okutuyorum, efen
dim. 

Maliye Bakanlığı 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31 000 000 34.000 Malî transferler 
Sanayi Bakanlığı 

(A/2) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 500 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul buyur

duğunuz cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyen'ler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oya sunulacaktır. Yu
varlakları gezdiriniz efendim. 
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5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(1/886) (S. Sayısı : 1049) (1) 

BAŞKAN7 — Di'ğer bir önerge gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı (1/886) (S. Sayılı : 1049)1» 
un bir an önce kanunlaşmasını temin maksa-
diyle gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

48 saat geçmemiştir/Üzerinden 48 saat geç
meden müzakeresi hususunu kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümü 
üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.611 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sine (12 000 000) ve 22.612 nci (Teknik perso
nel ücretleri) maddesine de (2 000 000) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

(1) 1049 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 64.000 nci (özel gelirler) bölü
münün 64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (14 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretti 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/885) (S. Sa- . 
yısı : 1050) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı (1/885) (S. Sayısı : 1050)» 
nin bir an önce kanunlaşmasını temin maksa-
diyle gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

(1) 1050 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etıııiyenler... Kabul edilmiştir.. 
48 saat geçmediği için 48 saat geçmeden gö

rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiycn var mı?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birhıci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.574 ncü (Köy yol
ları. yapımı «Dağıtım» şekli Bakanlıkça tesbit 
edilir) maddesine (17 000 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(17 000 000) lira eklenmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 
Yuvarlakları dolaştırınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Aziz Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 
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Huzurunuzda köy dâvasının önemini, Türk 

köylüsünün ızdırabmı dile getirmek istiyorum. 
Köylünün derdi helkesin, hepimizin derdidir. 
Köydeki hayat tarzı mutlaka değişmelidir. İn
sanca yaşamanın asgari şartlarını köye götürmek 
istiyoruz. Bu tasarı böyle bir espri içerisinde Yü
ce Meclise sevk edilmiştir. Yüce Meclis böyle 
Lir anlayış içinde ha tasarıyı kabul, etmiş bu
lunmaktadır. Tasarı kanunlaştığı takdirde, bahşet
tiğimiz imkânlarla daha fazla yol yapmak im
kânını bulacağız, daha fazla köye içme suyu 
götürmek imkânını bulacağız. Böyle bir imkâ
nı bahşeden Yüce Meclise Köy İşleri Bakanı 
olarak şükranlarımı arz ederim, hepinizi say
gı ve sevgi ile selâmlarım arkadaşlar. (Alkış
lar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup ad,-
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım: 
Sayın Köy İşleri Bakanının temennilerine 

C. H. P. Gnıpu olarak iştirak etmemek mümkün 
değildir. Kendileri Bütçe Karma Komisyonun
da köye yönelecek bu kıymetli hizmetlerin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yolluklarına zammı derpiş eden bütçe öde
neklerinin Anayasa Mahkemesince Anayasaya 
aykırılığı dolayısiylc iptal edilmesi sayesinde 
mümkün olduğunu belirttiler. Bu itibarla 
C. H. P. olarak Anayasaya aykırı ödenekleri 
iptal ettirmek sayesinde bu hizmetlerin köye 
götürülmesinde medar olduğumuzdan dolayı 
ayrıca iftihav duyduğumuzu arz etmek isterim, 
arkadaşlar, (C. H. P. den «bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu, grup 
adına. 

A. P. GRUPU ADINA İ. ETEM KILIÇOĞ
LU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; C. H.P. 
Grupu adına Sayın Kırca söz almamış olsaydı, 
bendeniz de grupum adına huzurunuzu işgal et-
miyce ektim. 

Anayasa Mahkemesince Mebus maaşlarına 
yapılan zammın iptal edilmiş olmasını Yüksek 
Heyetiniz huzurunda bir parti grupuna mal et
menin hafifliğini izaha hacet görmüyoruz. (Sol
dan alkışlar) Milletin bildiği gerçekleri istis
mar mevzuu yapmak, polemik mevzuu yapmak 
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heL' şeyden önce Yüce Heyetinizin ciddiyetiyle 
telif olunamaz. Biz tâ 1 »sayılı Kanundan bu 
yana mebus maaşlarının artırılması yolunda 
kimlerin gayret sarf ettiğini - o parti, bu parti 
diye bir tefrik yapmıyorum. - bilmekteyiz. Bu
nu efkârı umumiye de bilmektedir. Binaena
leyh inhisarcı bir görüşe sahibolmadığımızı bu 
vesile ile ifade etmek istiyorum. Hakikaten 
köy yolları için, köy içme suları için yapılan bu 
yardımı köylümüzün yıllarca çektiği ıstırabı, 
şu veya bu şekil de olsa, imkân zuhur ettiği 
takdirde Yüce Meclisin ve Cumhuriyet Hükü
metlerinin köylüye yardımcı olmasının bir işa
reti olarak kabul ediyoruz ve hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ediyoruz. (A. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Odyakmaz. 

C. K. M. P. GRUPU ADİNA CEVAD OD-
YAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaşla
rım, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edi
len milletvekillerine verilecek olan ödeneğin 
Köy işlerine devredilmesi üzerinde Sayın Ba
kan tarafından yapılan konuşma etrafında de
ğerli C. H. P. sözcüsü arkadaşımız Kırca'nın 
beyanının C. II. P. propagandası mahiyetinde 
olması bizi de huzurunuzda söz söylemeye ic
bar etmiştir. Arkadaşlar; bu ödenekler mevzuu 
öteden beri gerek âmme efkârında gerek basın
da gerek Milletin tümünde, aslında iptal edil
mesi gereken bir mesele olarak ortaya çıkmış
tır. Esasen bunu bir tek partiye m al etmek ha
talıdır. Hatırlıyacağınız gibi gerek 1 sayılı Ka
nun Yüksek Heyetinizde müzakeresi sırasında, 
gerekse bu zammın bu defa görüşülmesi sırasın
da C. K. M. P. sözcüsü arkadaşlarımız tarafın
dan Kanuna muhalefet edildiği hatırlardadır. 
Kaldı ki, İm defa T. B. M. M. bütçesinin görü
şülmesi sırasında grupumuz adına konuşan" Sa
yın Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran, 
Milletvekilleri için konulan bu ek tahsisatın 
köy yollarına ve köy içme sularına deri hakkın
da bir teklif de yapmış idi. Zabıtlarda mevcut
tur. Bundnn başka Kurucu Mecliste Anayasa
nın 82 nci maddesi görüşülürken halen Köy iş
leri Bakanı bulunan Seyfi Öztürk, milletvekil
lerine verilecek olan ödeneğin 1 nci derece me
mur maaşlarından daha fazla olmaması hakkın-. 
da bir de takrir vermiştir. Kurucu Meclis za
bıtlarında bunlar mevcuttur. Binaenaleyh, bu 
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mevzuu bir partiye malederek bugün köylüye 
hizmet götürmek için köylünün yıllardanberi 
halledilmemiş olan köv yolları ve köy içme su
ları davasını halledebilmek için karınca kara
rınca bir parça ödenek koymak mevzuubahs 
olunca bunu sedece şu veya bu, partiye malet-
mek gayreti, Meclisin şu son gününde olumlu 
karşılanacak bir tutum olmasa gerektir, kanaa
tindeyiz. 

Arkadaşlar; 19G1 den bugüne kadar dört 
yıldır bu Meclis Cumhuriyet devrinde, gelmiş 
geçmiş Meclislerin hepsinde daha ağır şartlar 
altında ve çok daha ağır yük altında vazife gör
müş ve bunu başarmış bir Meclistir. Tatile git
meye karar verdiğimiz son günde partilerin bir 
seçim sathı mailinden istifade ederek şu veya bu 
şekilde kendi lehlerine hava yaratmak yolunda 
yapacakları gayretler her şeyden evvel Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şu dört yıllık çalışma
larındaki olumlu havayı zedeler. Bu itibarla te
mennimiz hayırlı eserleri millete kazandırdık, 
birçok iyi çalışmalar yaptık, halen de şu son gün
de dahi bu yoldayız; binaenaleyh, artık parti pro
pagandasını, parti mücadelelerini bırakalım. Se
çimlere elele bu millete hizmet yarışı içinde gi
delim. Hangimiz daha çok hizmet vadediyorsa, 
hangimiz hunu daha iyi başarmak gücünde ise 
millet onları seçsin. Onlar muvaffak olsun. Ar
tık şu parti mücadelelerini bir tarafa bırakalım. 
Son günü temennim budur. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Bilgin. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, bütçe ka
nun tasarısı kabul edilirken sayın Meclis men
supları arkadaşlarımızın, milletvekillerinin ve se
natörlerin maaşlarına vâki olacak zam dolayısiy-
le 52 milyon liralık bir ödenek kabul edilmiş idi. 
Bu ödeneğin kabulü Meclislerin ekseriyetiyle vâ
ki olduğuna göre bunu şu partinin Meclis grupu 
kabul etti, bu partinin Meclis grupu kabul etmedi 
gibi bir polemiği buraya getirmenin doğru olmı-
yacağı kanaatindeyim. Meclisin ekseriyetiyle ka
bul edilmiş bir tahsisattır ve bir ödenektir. İşte 
6 zaman kabul edilmiş olan bu ödeneğin şimdi 
çok hayırlı bir mevzua, köy hizmetlerine tahsis 
edilmesi dolayısiyle kabul edilen tasarı konuşu
lurken Sayın C. H. P. Meclis Grupu sözcüsü ar-
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kadaşımm, bunu kendi parti gruplarına mal et
mek yolundaki sözü olmasaydı, huzurunuzu işgal 
etmiyecektim. Hatırlarmızdadır ki, Mecliste öde
nekler konuşulurken, Millet Partisi grupu adına 
çıkıp konuşan Sayın Başkanımız Osman Bölük-
başı, bu kürsüden bu ödeneklerin Anayasaya ay
kırı olduğunu ifade etmiş ve bu ödeneğin kabul 
edilse dahi kendisinin almıyacağmı bu kürsüden 
alenen konuşmuştur, bu hepimizin hatırmdadır. 
O zaman kendi gruplarına bir söz söyliyerek bu
nun Anayasaya aykırı olduğunu ifade etmiyen ve 
çıkıp bunun kabulünü mümkün kılmıyacak şekil
de kendi gruplarına söz geçiremiyen ve Bölükba-
şı gibi bunun Anayasaya aykırı olduğunu ifade 
etmiyen çok hürmet ettiğim îsmet înönü de bu
rada oturuyordu. Beyan etmedikleri bu sözü şim
di burada kendilerine hasretmeye kalkmaları 
doğrudan doğruya bir particilik zihniyetinden 
başka bir şey değildir. Seçimlere gittiğimiz şu 
günlerde böyle bir polemiğin ortaya çıkarılmasın
dan dolayı çok üzüldüm. Hürmetlerimle. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Aybar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, bir devre
yi bitirmek üzere bulunduğumuz şu saatlerde, 
dün bir başka sahnesinin, bugün bir başka sahne
sinin tekrarını gördüğümüz bir hâdisenin Yeni 
Türkiye Partisi Grupu üzerinde duyurduğu eza
yı zabıtlara tescil ettirmek için huzurunuza çık
tım. Yoksa bu sahada konuşmayı ne bir lüzum 
ne de bir hüner telâkkisinde olanlardan değiliz. 

Dün İş Kanunu konuşulurken, Deniz İş Ka
nunu konuşulurken milletin iş hayatımızın bir 
sahasına Meclisçe hazırlanmış tasarılara nihai 
emeği verilerek bir hizmet götürülüyor ve finalde 
C. H. P. sözcüsü çıkıyor ve burada bir inhisar, 
bir temellük iddiasiyle dolu bir konuşma yapı
yor. Arkasından Adalet Partisi sözcüleri cevap 
veriyor ve bir başka yönden, bir başka miktarı 
münasiple bir temellük iddiasını bu kürsüye geti
riyor. Bugün, az evvel, konuşulan husus da bu 
sahneyi göstermiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 20 senedir partiler, bu ze-
'ki, bu âkil ve bu sözü, gücü yüksek milletin 
önünde hizmet vermektedirler. Ve zannettiğiniz
den daha fazla, bütün konuşulanları değerlendir
mek ve bütün hareketleri samimiyet mihengine 
vuracak kabiliyette olan bir milletin önünde ça-
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lışıyoruz. O itibarladır ki, bu Parlâmentodan çı
karak millet önüne götürülecek hizmetleri şöyle
ce beraber olup, elele tutup millete sunmak du
rurken tam takdim anında birinin eliyle diğeri
nin elini iterek, millete yalnız kendisini göster
mesi veyahut diğerinin eliyle berikini iterek yal
nız kendisini millete göstermesi gibi sahneleri 
eza verici olarak, ibretle seyrediyoruz ve bunu 
Yeni Türkiye Partisi olarak zapta böylece tescil 
ettirmek istiyoruz. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Şahsım adına lütfen bu hususta konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Evet söz istiyorum elendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. (Gürültüler «ne 

hakkında 9» sesleri) 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

40 milyon hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Uzun, sizin konuşmak is

tediğiniz husus aktarma kanunları hakkında 
ise açık oya sunuldu, bitti. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Bu 40 milyonun nasıl harcanacağı, hangi plâ
na göre harcamanın yapılacağı hakkında. 

BAŞKAN — Bu hususta size söz veremem 
efendim. 

Muhterem arkadaşalrım Başkanlığa bugün 
verilmiş r>, 6 önerge ile evvelce gündeme alın
mış olan bâzı tasarı ve tekiflerin bugün görü
şülmesi istenmektedir. Halbuki dün Senato ile 
yapılan müşterek Riyaset Divanı toplantısında 
iki kanadın grup başkanları da hazır olduğu 
halde mesele mütâlâa edilmiş ve Millet Mec
lisi grup başkanlariyle müştereken bir zabıtla 
bugünkü gündemin yalnız ödenek tasarılarına 
hasredilmesi hususu karargir olmuştur. Çünkü 
Başkanlığa Yüce Meclisin bugün tatile girmesi 
hususunda Senato ile mutabık kalınarak grup 
başkanlarının verdimi takrirler vardır. Bu iti
barla bu önergeyi vermiş olan arkadaşlara 
arz edeyim ki bu önergeleri oya sunmak imkâ
nı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi tatil hak
kında grup başkanlarının vermiş olduğu öner
geyi okutuyorum. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Genel Seçimlerin yaklaşmış olması do-
layısiyle toplantıya .son verilmesini ve yeni Mil
let Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak 
Genel Milletvekili Seçimlerinin sonuçları hakkın
da Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyola
rından yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 
3 gün sonra saat .15,00 t e toplanılmasına dair 
parti grup temsilcilerinin önergesi. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar lütfen istical buyursun. 

Muhterem arkadaşlar, İş Kanunu ile, Deniz 
tş kanunu tasarısına arkadaşlar oyunu verdi 
değil mi efendim? 

Bu iki tasarı hakkındaki oylama muamele
si bitmiştir. Kutuları kaldırınız. 

Diğer kanun tasarılarına oylarını vermiyen 
arkadaşlar lütfen istical buyursun efendim. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Seçimlerin yaklaşmış olması dolayı-

siyle Sayın milletvekillerinin seçim bölgelerin
deki işlerinin tatkibine imkân vermek üzere 
toplantıya son verilmesini ve yeni Milet Mecli
sinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak Genel Mil
letvekili Seçimlerinin sonuçlarına dair 25 Ma
yıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun değişik 35 nci maddesinin son 
fıkrası gereğince seçim sonuçları hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyoların
dan yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 3 
gün sonra saat 15.00 te toplanılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanı 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 
C. K. M. P. Grup Baş

kanı 
Çorum 

Faruk Küreli 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

Y. T. P. Grup Baş
kanı 

Kars 
Sırrı Öktem 

BAŞKAN — Bu takrir üzerinde Sayın C. H. 
P. Genel Başkanı söz istemiştir. Ayrıca Hükümet 
Başkanı da söz istemiştir. Takrir oylandıktan son
ra mı efendim. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnönü. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Grup 
adına söz istiyorum. 

(İsmet İnönü C. H. P. li milletvekillerinin al
kışları arasında kürsüye çıktı.) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, seçimlerden önce Meclisin çalışmasını so
na erdirme zamanındayız. Hem tatil, hem seçim 
hazırlığı devri başlıyacaktır. Önemli kanunların 
seçimlere kadar çıkarılması Hükümetçe ve bizim 
tarafımızdan öngörülmüştü. Bizim istediğimiz 
kanun tasarıları içinde Toprak Reformu ve Pet
rol Kanununu düzelten yeni kanunun çıkarılma
sı kesin bir ihtiyaç idi. Bu kanunlar çıkmadı. 
Bu kanunların çıkmasına bizim gayretimiz kâfi 
gelemezdi. Kanunların çıkmaması için toplantıla
rın olmaması ve milletvekillerinin artık çalışa
maz durumda olmaları asıl sebep değildir. Ka
nunların çıkmamasının sorumluluğu Hükümet 
partileri üzerindedir. Onlar bu kanunların çık
masını arzu etmemişlerdir. 

Bu şartlar altında seçime gireceğiz. Toprak 
Reformunun ve Petrol Kanununun çıkarılması 
seçmenin iradesine bağlı kalacaktır. Bu durum
da Meclisin tatili tabiî ve zaruri bir muameledir. 

Bu noktayı tesbit ettikten sonra, seçimlerin 
esaslı bir ihtiyacına temas etmek mecburiyetin
deyim. Bilindiği gibi seçimler komünizme karşı 
Mücadele Derneğinin faaliyeti içinde cereyan ede
cektir. Bu dernek seçimden evvel kurulmuştur. 
İktidar bu dernek için yardım tahsisatı koymuş
tur. Bu dernek kendi fikrine ve maksadına aykırı 
gördüğü vatandaşlara ve topluluklara karşı kaba 
kuvvet kullanmakta ve çok faal durumdadır. 

Bu konuşmanın konusu olan şikâyete girme
den evvel, komünizm konusunda Halk Partisinin 
görüşünü kesin olarak ifade edeceğim. 

Komünizm, yer yüzünde bâzı devletlerin res
mî cemiyet ve idare rejimleridir. Nitekim, geç
mişte de, bugün de bâzı devletlerin rejimi de tam 
aksi uçta faşist ve Nazi rejimleri halindedir. 

Biz, siyasi mücadelemizde, hiçbir Devletin iç 
rejimi ile uğraşmayız. Ve iç rejimi yüzünden bir 
Devleti ve milleti incitecek muamelede bulun
maktan sakınırız. 

Rejimleri ayrı olan Devletlerin, harbde ve 
sulhte dostça yaşıyabileceklerine ve müşterek 
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dâvalara karşı silâhla beraberlik yapabilecekleri
ne inanırız. Bunun adı, beraber yaşama prensibi
dir, tatbikat geçmişte görüldüğü gibi gelecekte de 
görülecektir. 

Kendi iç bünyemizde, ifrat rejimleri kabul 
etmeyiz. Faşist ve Nazi rejimlerini memleketimiz
de yaymak istiyenlere karşı ciddî olarak mücade
le ettik. Ve İkinci Cihan Harbinde memleketimizi 
Faşist ve Nazi rejimleri yüzünden felâkete uğra
maktan güçlükle kurtardık. 

Komünist rejimi, ihtilâlci komünist devletle 
en yakın dostluk içinde, istilâcılara karşı muhare
be ederken iç rejim olarak kabul etmedik ve be
nimsemedik, karşı koyduk. (Orta sıralardan, bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Demokrasi dışında sağcı cereyanlara karşı du
rumumuz bugün de böyledir. 

Komünist rejiminin iç idaremize girmemesi 
için, hür vatandaşlar memleketlerinde cari olan 
sosyal ve ekonomik bütün kanuni tedbirlerle mü
cadele etmekteyiz. (Orta sıralardan, bravo ses
leri.) 

Komünist partisinin siyasi parti olarak faali
yeti, bizim idaremizde kanunla yasak edilmiştir. 
(Orta sıralardan, bravo sesleri.) Kanun sınırını 
aşan propaganda usulleriyle yapılacak gayretler, 
kanun müeyyidcleriyle önlenmiştir. 

Komünizmle mücadele eden medeni memleket
lerin lüzumlu ve faydalı gördükleri, sosyal, kül
türel ve ekonomik tedbirlerle tesirli bir surette 
biz de mücadele etmekteyiz. Mugalâta olarak, bi
zim aleyhimizde yapılan dinsizlik veya komünist
lik isnatlarından korkmayız. (Orta sıralardan, 
bravo sesleri, alkışlar.) Ve böyle korkular yüzün
den kendimizi kaybederek ifrat tedbirlere gitme
yiz. Mizacımız budur. 

Bugün aşırı sağcı ve aşırı solcu cereyanlara 
karşı mücadele, samimî olanların dışında, arka 
düşünceli ve siyaset bezirganı insanların sanatı 
olmuştur. (Ortadan, alkışlar, bravo sesleri.) Sağ
lam idareler, böyle istismarcılardan sakınmazlar. 
Ve vatandaş haklarının bahane ile iptal edilmesi
ne müsaade etmezler. Yalnız bu cemiyetlerle mü
cadelenin çok güç bir tarafı vardır: Cumhuriyet 
aleyhinde, Cumhuriyetin ilkeleri aleyhinde insan
lar vardır ki, tarihten bahseder kıyafetine bürü
nerek daha dünkü İkinci Sultan Hamid'i Ulu Ha
kan diye vatandaşa tanıtmaya çalışırlar. Bunu 
bir düşünürün, bir tarih tetkiki sayarak sükûnet
le karşılamak mümkündür ve fena yormaya git-
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nıeden evvel böyle yormakta İsrar etmeyi tercih 
ederiz. 

Komünizmle mücadele dahi, çok masum ve 
cazibeli kıyafetlere bürünerek Faşistlerin, dikta
cıların ve vurguncuların sanatı olmuştur ve dai
ma olacaktır. Bunlara bir defa yaka kaptırılır-
sa, her vatandaşı, her nevi haraca bağlamaları 
mümkündür. Vatanda, fikir hürriyetinden, va
tandaş emniyetinden eser bırakmamaları mukad
derdir. Hele bu istismar bir siyasi partinin mak
satlarına vasıta olursa, vatan için en vahîm teh
likelerin meydana gelmesi işten değildir. (Orta 
sıralardan, alkışlar.) 

Biz, aşırı cereyanlara karşı bu anlayıştayız. 
Bu anlayışımızı, isterseniz kolaylıkla ve bugün 
cereyan eden resmî hâdiselerle tevsik edebilirim. 

Bugünkü konuşmamın asıl maksadından fazla 
ayrılmamak için şimdi o asıl maksada, yani se
çim emniyeti konusuna avdet ediyorum. 

Komünizmle Mücadele Derneği A. P. mensup
ları tarafından kurulmuştur. Bu Derneğin itha
mına uğrayanlar A. P. nin karşısında bulunan 
siyasi partilerdir. Biz de bunlardan biriyiz. Fa
al bir surette mücadele eden ve bir partiye nıen-
subolduğu görülen veyahut şeklen hiçbir partiye 
mensubolmıyan böyle bir derneğin kanunlar üs
tünde ve muayyen siyasi partiler aleyhinde sal
dırmak için serbest bırakılması ve himaye edil
mesi, insanın tasavvur edebileceği kaba zulümle
rin en vahimidir. 

Burada derneğin çalışmasının ve hareketleri
nin kanun içinde kalması veya kalmaması konu
larına değinmekte fayda görmüyorum. Çünkü 
kanunlar karşısında bu dernek kusurlu bir hare
ket yaparsa aynı durumda olan her hangi bir 
dernek gibi kanunun muamelelerine cevap ver
meye mecbur olacaktır. Onu kanunlara riayete 
mecbur etmekten Cumhuriyet Hükümeti elbette 
sorumludur. Şüphe ettiğimiz ve örnekleri görül
düğü gibi bu derneğin hareketleri kanun dışına 
çıkarsa, Hükümet başlıca sorumlu olacaktır. 

Böyle hâdiseler her memlekette olabilir. Siya
si partiler Hükümeti vazifeye davet etmeye ve 
onun sorumluluğunu değerlendirmeye şüphe yok 
ki, mecburdurlar. Görüyorsunuz ki, derneğin ha
reketleri üzerinde bir tartışma açmak ihtiyacını 
duymuyorum. Benim bahsetmeye mecbur ol
duğum keyfiyet, Komünizmle Mücadele Der
neğinin her mücadele derneğinden farklı 
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bir teşvik ve himaye altında bulunmama
sıdır. Bildiğiniz gibi Saym Cumhurbaşkanı 
Komünizmle Mücadele Derneğinin Fahri Başkanı 
idi. Derneğin propaganda yayınları Saym Cum
hurbaşkanının büyük resmi bir tarafta, derneğin 
ithamları ve isnatları öteki sayfada olarak, bütün 
memlekete yayılmaktadır. Bu suretle dernek, so
rumsuz olan en büyük Devlet otoritesi tarafından 
teşvik ve teyyid edilir görünmekteydi. Vazifesi 
ve tabiatı icabı olarak saldırgan ve dövüşme ha
linde bulunan bir derneğin sorumsuz en büyük 
Devlet Makamı tarafından teşvik edilmesi, seçim
ler için, vatandaş huzuru ve emniyeti için teme
linden tehlike arz eder durum yaratmaktaydı. 
Devlet Başkanının hareketlerinin sorumluluğu 
Başbakan üzerindedir. Sayın Başbakanı seçimi ve 
vatandaşı saldırıya karşı emniyetsiz kılan bu va
him durumdan haberdar ettim ve seçimler için 
Meclisin tatile girmeye karar vermesinden önce, 
Saym Devlet Başkanının derneğin başkanlığı me
selesinden kurtarılmasını istirham ettim. 

Az önce radyo ile ilân edildiği üzere Saym 
Başbakanın bu neticeyi sağladığını memnunlukla 
öğrenmiş bulunuyoruz. (Orta sıralardan, alkış
lar.) Saym Cumhurbaşkanını durumdan haber
dar ederek beraberce emniyet buhranının bir 
önemli sebebini kaldırmaya muvaffak oldukları 
için tebrik ederim. (Alkışlar) 

Bu derneğin hedefinden ayrıldığını, politika
ya yöneldiğini resmen öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
durumda bu derneğe Devlet bütçesinden para 
verilmesi doğru değildir. Ayrıca şimdiye kadar 
sarf etmiş olabileceği tahsisatın yakından incele
nerek kanuni bir sonuca bağlanması gerekir. Bu
nun yanında, hedefini şaşan bu teşekkül hakkın
da kanuni işlem yapılması beklenir. Saygılar su
narım. (Orta sıralardan, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var anı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Saym Kılıçıoğlu... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kılıçjoğlu da grup adına iste

mişti. 
A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 

KILIÇO&LU (Giresun) — (Soldan, alkışlarla 
kürsüye gelerek) Saym Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, Yüce Meclisin tatile girme kararı 
almak üzere bulunduğu şu anda Adalet Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini, temennilerini ifa

de etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. Hiç şüphe etmemek lâzımdır ki, bu 
dönem Türk siyasi hayatında, Parlâmento haya
tında, milletçe kendisine verilen vazifeleri hata
sız, günün imkânları nisibetinde yerime getirme 
ye çalışmış ve bizim kanaatimize göre de başarı
ya ulaşmıştır. Bu başarıda demokrasiye inanan. 
demokratik parTömanter rejimi benimsiyen bü
yük Türk Milletinin ve onun temsilcisi olan si
yasi partileri ve onun tümünü teşkil eden bü
tün partilerin ve her üyenin büyük payı olmuş
tur. Sizleri can ve gönülden grupuım adına teb
rik ederim. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, demokrasiye inanmıyan-
lar yeni Anayasamızın getirdiği yeni müessese
leri kendi açılarından ele almak ve güya mem
leket yararının, başka bir deyimle çıkarcılara 
karşı, sömürücülere karşı olduklarını öne sür
mek suretiyîe Anayasamızın getirdiği yeni mü
esseseleri, slosyal adalet, sosyal güvenlik, tapir ak 
reformu, vergi reformu ve saireyi istismar etmek 
yoluna gitmişlerdir. Ama çok şükür ki, milletin, 
yüce milletimizin aklı selimi her zaman olduğu 
gilbi hakikatin nerede olduğunu çok kısa zaman
da bulmuştur, bulacaktır ve hiç kimse hakikat
leri inkâra, hakikatlere karşı gelmeye cüret ve 
cesaret edemiyecektir. (Soldan alkışlar) 

Adalet Partisi Meclis Grupu Meclisin açıldı
ğından bu yana ister iktidarda olsun, ister mu
halefette olsun, Meclis Grupu olarak kendisine 
düşen vazifeyi yaptığı kanaati içindedir. Mecli
sin açılışında o zamanın şaırtları içinde bâzı ha
talar, bâzı kusurlar, bâzı yanlış anlamalar ol
muştur. Ama zaman geçtikçe Parlâmentoyu tem
sil eden muhterem siyasi partilerin ve önıun mü
messillerinin bir noktada ittifak halinde olduğu 
tezaihür etmiştir. O nokta Anayasaya hepimizin 
bağlı olduğunu ve Anayasamızın tuttuğu ışığa 
ıgöre milletin menfaatlerinin milletin biran ön
ce Ulu Atatürk'ün tesbit ettiği muaisıır medeni
yet seviyesine yükselmek yolunda beraberce ça
lıştığımızın bir numunesi olmuştur ve öyle de 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim de katıldığımız 
4 noü Koalisyon Hükümetinin memleket menfa
atlerine, vatandaşlarımızın menfaatine olduğuna 
kaani olup da, muhtelif tarihlerde kanunlaş-
ımak üzere Meclis Başkanlığına tevdi edilen, is
ter kanun tasarısı olsun, ister kanun teklifleri 
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olsun bunların biran ömce kanunlaşmasında ku-
ısurlu olduğunu vicdan sahiplerinden, akıl sahip
lerinden hiç kimsenin iddia etmesine imkân yok
tur. Biz Dördüncü Koalisyon Hükümetine işti
rak ettiğimiz zamandan bu yana eğer rakamlar 
dile getirilirse Meclisin faaliyete başladığı ilk 
günden şu ana kadar çıkarılmış olain kanunların, 
zaman ve miktar itibariyle bir değerlendirilme
sini yapaırsaimz göreceksiniz ki, şu son yüz gün 
içinde çıkarılan kanunların mecmuu şimdiye ka
dar hiçbir parlâmentoya, hiçbir iktidara nasi-
bolmamıştır. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, bu noktayı ileri sürüşü 
müzün bir sebebi vardır. Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Lideri başta Toprak reformu kanun ta
sarısının, Petrol Kanuinıunda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifinin bu zaman için
de, biran önce kanunlaşması lâzımgeldiğini, fa
kat şu veya bu şekilde bu kanuta tasarı veya tek
liflerinin çıkarılmaması mesuliyetinin kendile
rinde olmadığını, bu mesuliyetin iktidar partisi 
gruplarına aidolduğunu ifade buyurdular. İn
safla hakikatleri dile getirdiğimizde görülecek
tir ki, yıllar yılı iktidarı elinde bulunduran bir 
muhterem zatın, üç buçuk sönenin şu yüz güne 
yakın kısmını bir kenara bırakırsanız, bu kanun
ları muhtelif demeçlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin biran evvel kanunlaştıracağını vadet-
miş olmalarına rağmen iktidardan ayrıldıkları 
güne kadar bir arpa ıboyu dahi ileri götüreme-
anişl erdir. 

Biz o kadar zamanın neden heder edildiğinin 
hesabını da soracak değiliz. Biz Parlâmentonun 
şu veya bu kanunu zamaninda çıkaramamış ol
masını müşterek mesuliyet şuuru 'içinde mütalâa 
•etmek düşüncesindeyiz. (Soldan, «bravo» ses
leri) Eğer Yüksek Parlâmentonun, gelmiş geç
miş hükümetlerin milletin arzu ettiği, milletin 
«sıkıntı içinde bülu'nlduğu hir mevzuu çıkaraca
ğımız kanunlarla biran önce halledilebilmesi dü
şünülüyorsa hundaM mesuliyeti bir grupta, ve
ya diğer gruplarda aramaya hiç lüzum yoktur. 

Aslolan milletin beraberce tesbit ettiğini 
ıstıraplarının, isteklerinin biran evvel kanuni-
yet kesbedip vatandaşları feraha kavuşturmak
la mümkündü i*. Zaten bizim grup olarak üzün
tümüz, kendi yapamadıkları şeyleri başkasının 
mutlaka onların istediği zamanda yapması lâ
zım imiş gibi hâhl eski itiyatlarından kıırtıı-
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lamamalarıdır. (Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

Aziz arkaadşlarım, önümüzdeki seçimlerin 
siyasi partiler olarak, siyasi parti grupları ola
rak kimin başarıya ulaştığını veya ne nisbette 
ulaştığını, gayretlerinin ne olduğunun hesabını, 
şahıslar yapmaya mezun değildirler. Önümüz
deki seçimlerde partiler ve onların ileri sür
dükleri fikirlerin hangilerinin doğru olduğu 
veya olmadığını büyük Türk Milleti tâyin ede
cektir. işte Adalet Partisi Meclis Grupu büyük 
Türk Milletinin hakemliğinden başka asla ve kafa 
hiçbir hakemlik tanımamaktadır. (Sol taraftan 
alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, bir noktanın da ehemmi
yetle üzerinde durulması lâzımdır. O da şudur : 

Parlâmento kürsüsünden Sayın İnönü grupu 
adına genel Başkanı bulunduğu parti adına 
yaptığı bir konuşmada diyorlar ki, Abdülhanıit 
için yazılanlar, «Ulu Hakan» sözleri nelerdir? 
«Nasıl söylenir böyle bir söz ?» 

Peki, tarafsız olabilmek için hakikatleri 
ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Evet aziz arkadaşlarım, Abdülhanıit için 
«Ulu Hakan» demek ne kadar bizim gibi Cum
huriyetle yaşıt bir nesle yakışmazsa, burada tek 
taraflı olmadıklarını ifade için, Nazım Hikmet 
için de «bu millî şairdir» diyen, onu bu mil
letin fikirlerini terennüm etmiştir diye hergün 
yayan milleti şaşırtmaya çalışan insanları da 
burada dile getirmeli ve böylece kendisine ya
kışır bir tavrı, milletin kendisinden beklediği 
bir düşünceyi ifade etmiş olmalı idi. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Onu da si
zin efendileriniz affetti... 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim. 
A. P. MECLİS GRUPU ADINA ETEM 

Ki LIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi başka bir 
noktaya geliyorum. Deniliyor ki «Komünizmle 
mücadele derneği vardır. Bu dernek hedefin
den şaşmıştır, uzaklaşmıştır. Derhal tedbir 
alınmalı ve ben telkin ettim, rica ettim, haki
katleri dile getirdim bu derneğin fahri baş
ka alığını de ruh de eden Sayın Reisicumhur da 
her halde hakikatleri anlamış olmalı ki bundan 
vaz geçtiler; derneğin fahri başkanlığından 
uzaklaştılar.» Böyle midir, değil midir? Şu an
da bizim için bunun esasını bilmemize imkân 
yoktur. Ama şu anda bildiğimiz bir hakikat o 
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da şudur: Nasıl Abdülhamit, Nazım Hikmet 
mevzuunda, biz tarafsız olduğumuzu acık ayık, 
bütün samimiyetimizle ifade ediyorsak burada 
da bir hakikati dile getirmeye mecburuz. Bir 
derneğin gayesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını 
tesbit, - yine aynı noktaya dönerek ifade edi
yorum - şahısların takdir ölçüsü içinde bir hük
me bağlanamaz. (Soldan bravo sesleri). Eğer 
Demokrasiye inanıyorsak, Türk hâkiminin, 
Türk mahkemelerinin en âdil kararları vere
ceğine inanıyorsak, ona şu veya bu şekilde di
rektif vermek veya yarın verilecek bir hükmü 
şimdiden gölgelemeye çalışmak kimsenin hakkı 
olmamalıdır. (Soldan bravo sesleri.) 

Bizim bilebildiğimiz, Abdülhamid'i bir mahke
me kararı vatan hiyaneti ile mahkûm etmemiştir. 
Ama, Abdülhamid memlekete iyi mi hizmet 
etmiştir, kötü mü hizmet etmiştir, Cumhuri
yet idaresi Cumhuriyet ilân edilir edilmez bu
nun hesabını görmüştür. Hizmetleri hiçbir Tür
kün inkâr etmesine imkân yoktur. Ama Türk 
milletini koskoca bir imparatorluktan bugünkü 
sınırları içerisine hapseden, milletin, medeniyet 
seviyesinin diğer medeni milletler seviyesinden 
geri kalmasına sebebolanları da affetmesine 
imkân yoktur. Bir hakikat varsa o da Nazım 
Hikmet'i komünist diye ilân eden Türk mah
kemeleridir, şerefli Türk mahkemeleridir! (Or
tadan gürültüler ve «Affeden kim?» sesleri) 
(A. P. sıralarından alkışlar ve bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, Sayın İnönü buyurdular 
ki, «Hükümet, Komünizmle Mücadele Derneği
ne bütçeden yardım yapmaktadır.» Evet ar
kadaşlarım, rakam pek hatırımda değil ama, ya 
yüzbin yahut 150 bin liradır. Bu sene 
derneklere yardım faslından Komünizmle 
Mücadele Derneğine de yüz bin lira veya yüz 
elli bin lira bir tahsisat konmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, gerçeklerin bilinmesinde 
fayda vardır. Bunu her zaman ifade etmişizdir. 
Biz Komünizmle Mücadele Derneğine yardım 
yapılmasını yine yanılmıyorsam C. H. P. li ar
kadaşımız ve senelerce Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı yapmış , sayın Trabzon milletvekili Ali 
Şakır Ağanoğlu ile birlikte teklif ettik, diğer 
imza sahibi de benim. Ve arkadaşınım da be
nim de komünizmle mücadele kanun sınırları 
içinde mücadele ettiği takdirde oraya böyle bir 
tahsisatın kondurulmuş olmasında bir rolümüz 
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olduysa hem şahıslarımız adına hem de grupum 
adına iftihardan başka bize yakıştırılacak hiç 
bir şey olamaz. (A. P. sıralarından alkışlar bra
vo sesleri) Peki aziz arkadaşlarım, bu Komü
nizmle Mücadele Derneğine yapılan yardım 
Par! âmentomuzdan Yüce Parlâmentonuzdan 
geçmeseydi, kanunlaşır mı idi? Demek ki biz, 
Büyük Meclis olarak doğruluğuna inandığımız, 
hakikaten bu memleket için büyük Atatürk'ün 
«Her görüldüğü yerde ezilmelidir» diye ifade 
ettiği, Komünisti bırakacağız, onunla mücade
le etmiyeceğiz... Gönül isterdi ki, Yüzbin yerine 
daha çok imkânlar yaratılsaydı, fakat komü
nizmle mücadele edecek olan insanları da ko
münizmle mücadelenin nasıl yapılacağını öğ
retecek seviyeye getirmiş olsa idik. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Getir top
rak reformunu, yap... 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım, toprak reformunun Mecliste mü
zakeresi sırasında bütün siyasi parti grupları 
görüşlerini ifade etmişlerdir. Temenni edilir ki, 
bundan sonra gelecek meclisler ve hükümetler 
yine bu mevzuda fikirlerini ifade edecekler, 
hele seçim dolayısiyle milletin nabzını yakînen 
yoklamak da mümkün olacağından, daha isa
betli kararlara varacaklarına kaniim. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bu Komünizmle 
Mücadele Derneği mevzuunda iki nokta üze
rinde durulması lâzımdır kanaatindeyim. Birisi, 
hakikaten adliyeye intikal etmiş gayrikanuni 
yollara baş vurmuş bir dernek var mıdır, yok 
mudur? Bizim bilebildiğimiz, mahkemenin ka
rarına kadar, mahkemeye intikal etmiş bir 
mevzuda, değil tsmet İnönü'nün her hangi 
başka bir kuvvetin söz sahibi olması mümkün 
değildir, eğer Anayasaya inanıyorsak. Anaya
saya inanmanın sadece kuru bir lâfızdan iba
ret olması mümkün değildir. Anayasaya inanıp 
inanmadığınızı davranışlarınızla ispat etmeye 
mecbursunuz. Bana öyle geliyor ki, mahkemeye 
intikal etmiş bir mevzuu burada dile getirmek 
her şeyden önce meseleleri biran hafife almak 
olur. 

Aziz arkadaşlarım, Komünizmle Mücadele 
Derneğinin faaliyetlerinden gayrikanuni olan
lara kimsenin sahip çıkmasına zaten imkân 
yoktur. Kanunlar vardır, mahkeme vardır, ka
nunlara riayet etmiyenleriıı haddini bildirecek 
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merci ve makamlar vardır. Ama arkadaşlarım, 
hu memlekette meşuiyet perdesi altında mil
letin mukadderatı ile, mukaddesatı ile oynıyan-
lar yok mudur1? (A. P. sıralarından «var» ses
leri). Bunu cesaretle ortaya koymaya mecbu
ruz. Biz Komünizmle .Mücadele Derneğinin 
faaliyetleri sınırından çıkmıştır, gayesinden 
uzaklaşmıştır diye bir fikir ortaya atarken, 
komünistlikten mahkûm olmuş, yıllarca, bu 
mahkûmiyeti infaz edilmiş, bugün Anayasanın 
verdiği imkânlardan faydalanarak ortaya çık
mış insanların hâlâ zehrini şurada burada 
akıtmış olmalarına, değil bir partinin, milletçe 
karşı gelmenin zamanı gelmiş olduğuna kaaniiz. 
(uürültüler.) 

ATIF ŞOliOĞDU 
rede? 

Denizli) — Hükümet ne-

A. P. URU IH! ADİNA UTEM KILIUOĞLU 
(Devamla) — Eğer vatandaş dün komünist ol
duğu mahkeme karariyle tescil edilmiş bir kim
seye karşı onun mukaddesatiyle alay edercesi
ne tahriklerde bulunurken eğer bir tecavüze 
yeltendi ise cezasını da çekecektir, fakat her
kes do bilecektir ki, hu milletin mukaddesa
tiyle oynamaya hiç kimse bundan sonra cesa
ret edemiyecektir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, biz. ((.Jürültüler.) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım lüt

fen efendim. 
Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOÜLU (Devamla) — Biz, Milleti temsil 
eden Yüce Heyetinizden başka hiç kimsenin mille
te tercümanlık yapacağı kanaatini taşımamaktayız. 
Şahıslar şu veya bu istikamette düşünebilirler, 
eğer şahısların düşünceleri Millet nezdinde iti
bar bulursa mutlaka bu Yüce Heyetinizde de 
ifadesini bulacaktır. Biz Büyük Millet Meclisi
nin karara bağlamadığı hususlarda şahısların 
fikirlerine sadece hürmet etmekten öteye bir iş 
yapam'ivyr/. Hürmet etmek başkadır, itibar et
mek başkadır, riayet etmek başkadır. Biz an
cak Büyük Millet Meclisinin kanunlaştırdığı, 
tesbit ettiği hususlara sonuna kadar riayetkar 
olacağız. 

Diğer bir noktayı da hatırlalarak mâruzâ
tımıza son vermek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarını, Anayasaya inananlar, sa
mimî olarak inananlar, her şeyden önce Büyük 
Meclisin itibarlı olduğuna inanmaya ve bunu 
her yerde ifade etmeye mecbur olmalıdır. Ka
naatimiz olur ki, Parlomanioi' l)emokfatik re
jimlere inananlar içinde bulunduğu topluluğun 
müdafaasını her zaman yapacaklardır. Biz hiç
bir siyasi parti tefriki yapmadan Meclisinizde 
bulunan bütün toplulukların Milletin arzu ve 
iradelerini.' uygun oJarak, Anayasamıza uygun 
olarak Anayasamızın getirdiği müesseselerin ve 
demokrasinin getirdiği müessese olan Yüce 
Meclisin, bundan sonra hiç kimsenin tarizim;, 
Mo kimsenin hücumuna maruz kalmıyacağı 
kanaatini taşımaktayız. Eğer, siyasi partiler 
veya Hükümeti idare edenler, İdare etme du
rumunda olanlar, Milletin mukadderatına, mu
kaddesatına tecavüz edildiği kanaati içinde, 
hücuma maruz kalırlarken müdafaa edilmek 
durumuna düşerler de, Millet çoğunluğunu tem
sil eden bir siyasi partinin 20 nci asırda bü
tün Milletin, dünyanın gözü önünde çatır çatır 
yakılmaya teşebbüs edildiği biranda susarlar
sa, Parlâmentomuzun kimler tarafından yıkıl
maya teşebbüs edildiğini a ula inakta hiç kimse 
güçlük ('ekemez. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri) 

Bir komünist, mahkûm olmuş bir komünist, 
halkın heyecanı karşısında kaçacak, mahkeme 
yakasına yapışacak, mesele olduğu yerde kal
dığı halde, Meclis kürsüsüne getirilip söylene
cek ama, bunları söyl iyeni erin iktidarları za
manında, Anayasamızın ister iktidarda olsun
lar, ister muhalefette olsunlar, siyasi partiler 
demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur 
diye tesbit ettiği halde o parti yakılacak, Par
lâmento üyeleri hapsedilecek, sizler susacaksı
nız, Kanun kanun diye burada geleceksiniz Mil
lete nasihat vereceksiniz. Bu olamaz arkadaş
lar. (Adalet Partisi sıralarından şiddetli ve sü
rekli bravo sesleri, alkışlar.) Bunun böyle ol
madığını bundan e v c i olduğu gibi önümüzde 
yapılacak seçimlerde bir defa daha göreceksiniz. 
Ve ben şimdiden tavsiye ederim, Milletin ver
diği reylere, Milletin kanaatlerine itibar etmi-
yenler, muvakkat bir zaman için ikbal merdi
venlerine çıksalar bile bir gün yine Milletin 
reyi ile tepetaklâk gitmeye mahkum olacak-
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Itırdır. • (Bravo seslen) Allahın adaletinin geç, 
olacağını kimse bil 'mez, ama Allahın adaleti
nin adaletlerin en üstünü olacağını herkes ka
bul etmeye mecburdur arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım... ((•• H. P. sıralarından 
müdahaleler.) 

İBRAHİM SITKL HATİPOĞIA" (Ankara) 
Sayın Kılıçoğhı 27 Mayıs'a ve Anayasaya sa
mimiyetle inanıyor muşuz? Allah aşkına söyle
yiniz. 

BAŞKAN - Sayın Jlatipoğlu lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

İBRAHİM ET KM KLLLÇOuLU (Devamla) 
Aziz arkadaşlarım, biz dört partiden müteşekkil 
bir Hükümetiz. Yeni Anayasamızın getirdiği mü
esseselerin de takviyesiyle büyük Türk Milleti
nin de gözü önünde, muhalefette bulunan parti
lerin de gözü önünde bir adlî teminat, hâkim te
minatı altında yapılacak seçimlerden, şimdiden 
onun üzerine bir gölge düşürülerek bahsedilme
si cidden bu Parlâmentonun da, rejimin de is
tikbali bakımından çok tehlikeli bir oyundur. 
Hiç kimse vatandaşın reyinin şu veya bu şekil
de seçim oyunlariyle değiştirileceği kanaatine 
kapılmasın. Emin olun sayın arkadaşlarım, ca
hil dediğiniz insanlar dahi bu memlekette kimin 
ne düşündüğünü, her lâfın altında yatan haki
ki mânanın ne olduğunu, herkesten iyi anlamış
lardır'. İşte ben bugün dahi müşahede ettim, bu
rada köy su işlerine, köy yollarına tahsisat ak
tarılması hakkındaki kanun tasarısı görüşülür
ken, daha dün Bütçe Karma Komisyonunda, «Bu 
bir serim oyunudur, nasıl olur da şimdiden tali; 
sisat konur, böyle şey olur mu, bütçe açık vere
cek böyle bir tahsisat konulmasın» diye, aklı
nın, düşüncesinin bütün imkânlarını kullanarak 
ifade eden kimseler Meclis kürsüsüne çıkmışlar
dır. «Köylüdür, hizmet etmeye mecburuz, biz 
bunu şükranla karşılıyoruz, biz şu hareketi yap
masa idik bu bunlara verilmezdi.» diye söyle
meye çalışmışlardır. Ama yerin kulağı vardır 
aziz arkadaşlarım, sizin Bütçe Komisyonunda 
söylediklerinizi millet duyacaktır. Biz hakikat
leri asla tahrif etmeden ve asla kimseyi şu veya 
bu şekilde küçültmeden olduğu gibi millete du
yurmaya çalıçacağız. 

Sizin gazeteleriniz çok olabilir, sizi bâzı mü
esseseler koruyabilir, himaye edebilir; ama şunu 
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iyi biliniz ki, siyasi partileri olsun, şahısları ol
sun koruyucu evvelâ Allah, ondan sonra millet 
olmalıdır, arkadaşlar. (Soldan alkışlar.) 

Yüce Meclis tatile girerken bütün siyasi par
tilere ve onun mensuplarına önümüzdeki seçim
lerde başarılar temenni eder, seçimlerin memle
ketimiz, vatanımız için hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinizi Adalet Partisi Grupu 
adına hürmetle selâmlarım. (Soldan sürekli al
kışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Taht akıl iç. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET TAII-
TAKILIO (Uşak) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Bir Kurucu Meclisten sonra toplanıp vazife 
gören ve seçimler dolayısiyle tatile giren Mecli
simizde hakikaten bir muhasebe konuşmasının 
yapılmasını ben de gönlümden arzu ediyor ve 
bunun fırsatını arıyordum. Tüzük müsait midir, 
değil midir bilmiyorum, Sayın Başkana çok te
şekkür ederim, Sayın İnönü'ye çok teşekkür ede
rim bu imkânı bahşetmiş oldular. Şimdi ben de 
bu fırsattan faydalanarak C. K. M. P. adına 
Sayın İnönü'nün ve Adalet Partisi Sözcüsünün 
çerçevelediği hudutlarda ben de C. K. M. P. nin 
görüşlerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmentomuzun 
bir muhasebesi yapılırsa, ilk parmak konacak şey, 
bir Kurucu Meclis çalışmaları ile meydana ge
len Anayasanın, ondan sonraki çalışmalarda 
köklü bir dayanak olarak alınacak yerde, bir 
intikal devri edebiyatı ile, memleketimizde hâ
lâ rejim meselesinin halledilmediği zihniyetini 
hâkim kılmak ve bu zihniyet sayesinde hükümet
lerin kuruluşunda, Parlâmentonun çalışmasında 
kendisine göre netice almak zihniyetidir. Eğer 
biraz siyasi tarihi bilenler ve bir millete pahalı 
hâdiselerden sonra malolan Kurucu Meclise iti
bar etmesini bilen liderlerin elinde olsaydı bu 
Anayasa, bir intikal devri edebiyatı yerine, «Tür
kiye'de artık kanun hâkimdir» zihniyeti yerleşe
cek ve herkes kanuna riayet etmek zaruretinde 
kalacak ve Türkiye'de çekişmeler, millî devrim 
orduları, öğretmenlerin yakasında siyasetin ası
lı kalması, sokaklarda muayyen gazetelerin par
çalanması, gazete merkezlerinin tahribedilmesi 
gibi ve bunun yanında Bursa'da meydana gelen 
olaylar elbette olmıyacaktı. Şu halde muhasebe-
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yi yaparken hâdiseleri başından itibaren görmek 
lâzımdır. Şimdi bir de muhasebeyi ciddî olarak 
beraber yapalım. 

Arkadaşlar, evvelâ Millet Meclisinde bir nu
maralı Anayasa hatasını illâ Meclis Başkanının 
Mecliste üye çoğunluğu olan partiden olması lâ
zımdır diye bir görüşü bu kürsüye getirmekle 
yaptık. Ondan sonra da Sayın İnönü; -af buyur
sun Başkanım Fuad Sirmen - : Mecliste Fuad, 
Senatoda Fuad formülünü icadetti, Meclis bi
rinci günden itibaren fonksiyonunu rahat olarak 
yapmak imkânına kavuşamadı. O halde bu Mec
lisin çalışma muhasebesini yapacaksak derinlisi
ne bir muhasebeye girişelim : Sayın İnönü fır
sat buldukça şahsının ve siyasi hayatının müda
faasını yapar ve bunda hakikaten maharet gös
terir. Bakınız şimdi sıra ile gidelim, bize de bu 
imkânı verdi, Toprak Kanunu mevzuu. Toprak 
Kanunu mevzuunu siyasi konu haline getiren li
der Sayın İnönü'dür. (A. P. sıralarından alkış
lar.) Müsaade buyurun. 

Sene 3.934, Başbakan Sayın İnönü Türkiye'
de bir toprak reformu ihtiyaç olduğuna parmak 
basmış, kendisini tebrik ederim. 1934 den iti
baren Toprak Kanunu mevzuunda reform fikri 
ile bağdaşmıyacak inhirafları birer birer gözden 
geçirirsek, Toprak Kanunu mevzuunun 1965 
Türkiye'sinde hâlâ halledilmemiş konu haline 
gelmesinin bir numaralı mesuliyetinin Sayın 
İnönü'nde olduğu da meydana çıkar. 

Müsaade ederseniz izah edeyim : Ben Halk 
Partisi bu mevzudan feragat ettiği zaman sene 
1947 idi. Sayın İnönü'ye birtakım müşahitler 
geldiler, haber verdiler. Bize orman ve toprak 
kanunları seçimi kaybettirdi. 1950 den sonraki 
kongrede artık Orman Kanunu ile Toprak Re
formu Kanunu bahis konusu dahi edilmedi. 

Şu halde Sayın İnönü, toprak reformu mev
zuunu kendi çerçevesi dâhilinde ekonomik, sos
yal, Türk toplumunun kaderi ile alâkalı ciddî 
bir konu alsaydı, evvelâ 1947 senesinde Toprak 
Kanununu halka Hazine arazisinin tevziinden 
ibaret bir kanun haline getirmez ve kendisinin, 
toprak reformuna aleyhtar olan insanları bakan 
olarak iş başına getirmezdi. Bütün bu müşahede
ler 20 yıllık hayatımızda adım adım elimizden 
geçti, gözümüzün önünde cereyan etti. 

Sayın İnönü reform zaruretse, söz sahibi idi
niz, ağzınızdan çıkan sözlerin kanun olduğu de-
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virler geçti. O halde bu kanunu millet hayatı
na reform zihniyetiyle maletmek elinizdeydi. Fa
kat siz Toprak Eeformu Kanununu rejim mev
zuu gibi siyasi çerçevede ele aldığınız için maa
lesef 1965 senesinde halledilmemiş millet ferdi 
olarak Toprak Kanununun sürüklenip gelmesine 
bir numaralı sebep ve âmil siz oldunuz. (Soldan, 
sağdan alkışlar.) 

O halde siyasi muhasebe yapacaksak ciddî 
yapalım. Emirdağı'nda mütevazı bir kaymakam
dım. Zamanın bir ilim adamına İnönü direktif 
vermiş. Türkiye toprak reformu hakkında etüt 
yapalım,* kanun hazırlıyalım diye. Yolu icabı 
bana da uğradı. O gün duyduğum sevinci tasav
vur edemezsiniz. Sene 1934, sene 1965. 31 yıl zar
fında İnönü Cumhurbaşkanı, Başbakan, Halk 
Partisi Lideri, değişmez Genel Başkan, bütün 
iktidar sıfatlarını elinde tuttuğu zamanda Top
rak Kanunu, maalesef reform mevzuu yine siya
sete kurban edildi. O halde gelecek nesillere, ge
lecek Parlâmentoya emanet ediyorum. Toprak 
Kanunu gibi tamamen sosyal, tamamen ekono
mik olan bir mevzuu, sen çıkarmak istedin, 
ben teklif ettim, ben Meclise getirdim, sen ko
misyonu toplanındın diye siyasi bir konu yapa
cağımıza, onlar mevzuun ehemmiyetine uygun 
bir iktisadi, içtimai konu olarak ele alsınlar ve 
artık toprak reformunu siyasi çekişme mevzuu 
olmaktan çıkarsınlar. Bunu hepimiz namına 
temenni ederim. 

Bir teklifim daha var, (J. K. M. Partisi de 
katılıyor: Arkadaşlar tatile girmeye mecbur 
muyuz1? Kendileri de imza etmişler tatil kararı
nı. Artık tatil kararını imza ettikten sonra bu
raya çıkıp da seçim beyannamesini okur gibi, 
seçim propagandası mevzuu yapması Sayın İnö
nü'nün, Parlâmento rejim, ananelerini tesis et
meye mecbur bir şahsiyet olarak, doğrusunu 
söyliyeyinı, hatalı bir hareket olmuştur. Bu
yursunlar, imzalarını takrirden geri alsınlar, 
grupumda imzasını gei'i alsınlar, geceli 
gündüzlü çalışalım. Ben şahsan seçim 
dairesine gitmemek suretiyle şahsan Sayın İnö
nü ile ben toprak reformu konusunda çalış
mayı kabul ediyorum. Ama size haber veriyo
rum ki, Meclise gelen Toprak Kanunu bir re
form kanunu değildir. 20 yılda toprak reformu 
olmaz. Toprak reformu mevzuu Türkiye'nin is
kân realitesiyle alakalıdır. 17 milyon köyde 
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oturan vatandaşın iktisadi ve sosyal kaderi ile 
alakalıdır. 20 yıl nasıl talik edersinizi Şu halde 
reform kelimesi dejenere olmuştur, geçmiş si
yasi hatalar yüzünden. Evvela bu nokta üzerin
de duralım. 1947 senesinde Toprak Kanunun
dan Sayın İnönü ve partisi vazgeçtiği zaman 
kürsüye çıkan, şimdi dinlediğiniz Ahmet Tah-
takılıç oldu. Bir toprak reformu mevzuu gele
cek yıllara talik edilemez diye. O zaman ce
vap olmadı. Şimdi 1965 yılında siyasi istismar 
mevzuu oldu. Hayıı Sayın İnönü, sizin sıfatı
nız, sizin haiz olduğunuz tarihi hüviyetiniz, si
zin müktesebatmız, tecrübeniz toprak reformu 
mevzuunu siyasi konu yapmaya müsait olma
malıydı. Bunu sizden istirham ediyorum, rica 
ediyorum. Artık bu mevzu üzerinde günlük 
politikadan elimizi çekelim, buyurun Meclis ça
lışmasına devam etsin, toprak reformunun adı
nı koyalım. Adını koymak için Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi hergeyi yapmaya amade
dir. 

YAHYA DERMANCİ (içel) — Hükümete 
şöyle, bir ay da kâfidir, devam edelim, çalışa
lım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET TAH-

TAKILIO (Devamla) — Gelelim komünizm ko
nusuna, 

Arkadaşlar, bu O. K. M.P. 1954 den sonra o 
zamanki zihniyet içinde karşılıklı tertiplerle, 
karşılıklı tertiplerle kapandıktan sonra yeni
den kurulurken her mevzudaki görüşünü açık
ça ortaya koyarak çıktı. 

İşte programımızın 16 neı maddesinde niçin 
komünizme karşıyız, niçin komünizmin açıkça 
kanun dışı yapılmasına taraftarız, bunu bütün 
dünya insan hakları müdâf ilerinin nezdindc 
müdafaa edecek kadar açıklıkla yazmış bulu
nuyoruz. 

Madde 16 : 4. İnsan hak ve hürriyetlerini 
kayıtlı yan komünist akideye muhalif olduğu
muz gibi memleketimizde komünizmin açıkça 
kanun dışı sayılması lüzumuna kaaniiz. Şu hal
de O. K. M. P. si komünistlik mevzuunda gayet 
aydınlık bir noktadadır. Bizim felsefemiz mil
let felsefesidir, rejim felsefemiz insan hakları 
felsefesine dayanır. İnsan hakları felsefesiyle 
komünist akide, sınıf hakimiyeti, anarşik dü
şünce bağdaşmadığı için biz açıkça fikrimizi 
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koymuşuz, kanun dışı hale gelmesini de temen
ni etmişiz. Şu halde Sayın İnönü'nün yaşı icabı 
başı icabı millî mücadele meseleleri içinde baş
ladığı siyasi hayatta bu akideye karsı olduğu 
fikrini söylerken, bu noktada kendisinden daha 
aydınlık bir istikamette bulunduğunu ifade et
mek de C. K. M. P. nin hakkıdır. 

Arkadaşlar, bizim C. H. P. si ile uzun bir 
mücadele hayatımız var. Fakat bu mücadele ha
yatının çok aydınlık bir noktası var. Rejim, 
hürriyet var mı, yok mu? Sen samimimisin, Ali 
samimi değil. Böyle bir dedikodu devrinden 
Türkiye'yi kurtarmak için, biz yeni Anayasa 
prensiplerini şu gördüğünüz programla 1954 se
nesinde millete ilân ettik. Bunun yanibaşında 
da Türk Milletinin bir Kurucu Meclise ihtiyacı 
vardır diye efkârı umumiyeye arz ettik. Kuru
cu Meclis teklifimiz bir gün C. H. P. si tara
fında hüsnü telakki edilmedi. Bilâkis onlar, 
B. M. M. nin mânevi şahsiyetinde kuruculuk 
vasfı mündemiçtir, diye kendilerine göre gün
delik politikalarını yürütecek bir zihniyete sa
hip çıktılar. Biz hattâ o derece fedakârlık ettik 
ki, biz kanuni bir Kurucu Meclis kurmak imkân 
olmadığı zamain memleketi fiilî bir Kurucu Mec
lise götürmek gibi yine vatanni endişelerle Cum
huriyet Halk Partisiyle yeni bir rejim esası üze
rinde işbirliği esasına kadar gittik. Fakat maa
lesef açıkça söyliyeyim ki, yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin illâ iktidara gelme zihniyeti içerisin
de, bu kadar asil duygularımuz maalösef tarihe 
karıştı. Bunlar hakkında elbette tarilh hükmünü 
verecektir. 

O halde rejim mevzuunu koinıuşurken, Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisinin, rejimi Sayın 
inönü'nün veyahut karşısında olan şahısların 
batını birtakım şeyleri olmaktan çıkarıp bir mü
essese haline getirmek için Anayasa müessesesi
ni, Anayasa Mahkemesi müessesesini, Hâkimler 
Şûrası müessesesini 1954 te Türk Milletine zaru
ri müesseseler olarak ifade edip çıkarken biz de
mek ki, vazifemizi tam ve samimî olarak yap
mış bir partiyiz. O halde Kurucu Meclis dâva
sında bu derece samimî olan, 1954 senesinde ilân 
•ettiği bu fikri ve bunu fiilen neticelendirmek fik
rini kimseye kabul ettiremiyen C. K. M. P. si 
İnönü'den ve C. H. P. sinden de şikâyetçidir. 

Rejim mevzuunda açık ve samimî olmak gü
nü gelmiştir. Yeni Türk Anayasası, artık görü-
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yomsunuz ki, müesseseleriyle, Anayasanın korun
ması şartlarını hazır!arnıştır. Onun bin secini 
emniyeti koinusunda, Hükümetin bir kanadında 
olmakla beraber, açıkça sö.yliyelim ki, biz yeni 
Türk Anayasasının bir prensibinin bir saniye 
için zedelenmesi karşısında ne Koalisyon tanı-
yonu'Z, ne de herhainıgi bir şey tanıyoruz. O hal
de secim emniyeti konusunu biz Türk hâkimi
ni n, seçiln kanunlarının ve yeni Türk Anayasa
sının teminatı altında koruyoruz. Bu teminat 
prensiplerini zedeliyecek ne kuvvet görüyoruz, 
ne müessese görüyoruz ve ne de parti görüyo
ruz, sayın arkadaşlarım. (ıSağdan, bravo, sesle-
ıri) O halde ritea ediyorum, burada sön günü se
çim emniyeti havasında memleketin telâş içinde 
olduğu fikrini uyandırmak beyhudedir. 

Arkadaşlar, size bir hâtıramı söyliyeyim. 
Bu Mecliste ıstırap çektiğim bir nokta var. Baş-
çekil İnönü'ye bir milletvekiLi bir muhtıra gö
lü rayor; diyor ki, 80 000 öğretmeni ben ideat-
1 erlimiz ot rafında toplamaya çalışıyorum, Bakan 
benim tertiplerimi bozuyor. Bu takrir bu Mec
lisin kürsüsünde okundu, arkadaşlar, öğretmefr-
'terin yakasından elini bütün partiler çekmelidir. 
Öğretmen Türk istikbalinin hazırlayıcısıdır. Bu
günün günlük siyasetinin vasıtası değildir. (Bra
vo, sesleri, alkışlar) Şu halde siyaseti açıkça ya
pacaksak, yeni Anayasayı tanıyorsak müessese
lere partilerin parmağını sokmıyalım. 

Size bir gün genıelik kollarından ve kadın 
kollarından şikâyet etmiştim. Arkadaşlar, bu ko
nu da ciddidir. Balkınız şimdi, dikkat ederseniz 
Oumihuriyet Halk Partisi yalnız kadın kolları 
ve gençlik kolları faaliyeti ile geçiniyor. Siyasi 
sebebini size izah edeyim: Artık vatandaş nez-
dinde siyasi hayatın içinde bulunan ve kendi 
hayatında hükmünü verecek vatandaş nezdinde 
siyasi diyeceği kalmıyan C. II. P. si masum 
gençliği ve masum Türk kadınının sırtından si
yaset yapmaya doğru gitmektedir. (ıSoldan, sağ
dan alkışlar) Eğer ona bir tek ideal telkin etmiş 
olsaydı o zaman Millî Devrim Ordu'su zihniyeti 
bu memlekette yaşamaz, köşobaşı kavgaları bu 
memlekette yaşamaz, gençMfc yer ve hizmet yo
lunda hazırlanmış olur ve memlekette huzur için
de olurdu. Seçim emniyeti konusu bahis koimusu 
dalhi olmazdı. 

Muhterem, arkadaşlar madem ki, siyasi bir 
muhasebe yapıyoruz, biz C. K. M. P. si olarak 
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diyoruz ki, •Anayasanın mücadelesini yapmış bir 
parti olarak Anayasadan ve müess'eseleırinden 
başka hiçbir şahıstan medet ummuyoruz. Mesul 
Devlet makamında olan ister Başbakan olsun, is
ten- falan vali, ister falanı memur olsun, ancak 
kanunlar çerçevesinde vazifesini yapmasından 
başka çıkar yol görmüyoruz. Bu partizanlık ko
nusunda da söyliıyeeeğimiz şundan ibarettir: 
Memurun şahsiyetinde, vicdanında parti ile be
raber olmak gibi bir havayı yıkmak lâzımdır. 
Onun kaderinin hiçbir zaman siyasi partiye bağ
lı olmadığı fikrini yaşatmak lâzımdır. 

Müsaade ederseniz bir şey söyliyeyim: Bu 
kürsüden söylendi, Sayın Alican mutadı olma
dığı halde isim verdi. Birtakım Meclis İdare âza-
lıklarının atanmasında, yeni vaızifeleırin meyda
na gelmesinde C. II. P. si öylesine partizanlık 
yaptı ki, bugün partizanlık yapmaktan artık 
C. II. P. sinin şikâyet hakkı kalmamıştır. 

O halde muhterem arkadaşlarını, Meclisin .ka
pandığı sn son gün bir muhasebesini göreceğiz. 
Bu muhasebeyi açıkça görelini ve samimî olarak 
yapalım. 

Hemşehrim ^air Ömer Bedrettin'in söylediği 
gibi: «Oidip de gelmemek var, gelip de görmemek 
var.» Kimin geleceği kimin gelmiyeceği belli de
ğil. Bir daha gel m ivebiliriz, fakat bu Meclis ka
panırken artık son günde dahi siyasi propagan
da yapmak için bu memleketin seçim havasını 
Meo'listen itibaren yeniden birtakım yanlış istika-
nu'tlcrde bozmayalım. Meselâ Sayın İnönü «So
rumsuz Devlet Başkanının efaliııolen Başbakan 
mesuldür.» dedi. Evet, doğru. Bu bizim müdafaa 
ettiğimiz prensip. Ama karşısında Tahtakılıç 
maalesef var. Ben Sayın İnönü'nün Cumhur
başkanı olduğu zaman parti başkanlığından vaz
geçmesi, heyetler kabul (itmek suretiyle günlük si
yasete karışmaması için verdiğim bir takrirden 
dolayı başıma gelmedik akıbet kalmadı. O halde 
rica ederim, samimî olalım, şahsi muhasebemizi 
yaparken, millî muhasebesini yaparken samimî 
olalım. Parti Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
sıfatını kentli salısında birleştirmekte mahzur gör-
miyen Sayın İnönü henüz hüküm verilmemiş 
olan bir dernek hakkında ve Devlet Başkanının 
her hangi bir tasarrufu hakkında, da şikâyetçi ol
mak hakkını çoktan kaybetmiştir. O halde muh
terem vatandaşlarını... (Oülüşnıelcr, alkışlar) 
Ona da cevabım var. Eğer vatandaşlar mevkiin-
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de olsa idiniz, siyasi hükümlerinizi evvelden ver
memiş olsa idiniz beni dinlerken geleceğin ıstı
raplarına temas eden bir insan olarak daha dik
katli davranırdınız, daha samimî davranırdınız. 

Muhterem arkadaşlarım, tatil kararma rey 
vermiyeceğiz. C. Tl. P. tatil kararındaki reyini 
geri alsın. Buyurun çalışalım. Toprak Kanının
ım çıkaralım. Hele toprak kanunu hakkında Sa
yın İnönü yalama ettiği bu mevzuu tekrar İm 
kürsüye getirmesin. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bu Mec
lisin bugün faaliyeti bitti, parti merkezlerine pa
rayı da verdiniz. Bu parti merkezlerinin taktik-
çi zihniyeti içinde bu paraların hayra kul!anıl
masını tam cimi ederim, delecek seçimlerin par
tim namına memlekete hayırlı olmasını temenni 
eder, partim adına hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Pailişi O u p u adına Sa
yın Bilgin. 

AHMET Bİ 1.(1 İN (Kırşehir) -— Muhterem 
arkadaşlar, Sayın İnönü Meclisin tatile girmesi
ne tesadüf eden bugünde âdeta bir seçim nutku 
ile ve seçim propagandasının Halk Partisi tara
fından nasıl cereyan edeceğine dair olan belirti
leri veren konuşmaları olmasaydı ve bu konuşma
larda toprak reformu, Petrol Kanunu gibi ka
nunların çıkmamasının sebebini iktidar kanatla
rına mensup partilere yüklemiş olmasaydı elbet
te ki, huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Millet Partisi olarak, vatan sathında, Türki-
yemizde bir zirai reformun hiçbir zaman karşısın
da değiliz. Zirai reformun lüzumuna kaani bir 
parti olarak Toprak Reformu Kanununu da an
cak onun bir parçası telâkki ederiz. Say m İnö
nü'nün dediği gibi, yalnız Toprak Kanununun bu 
memlekete bir zirai reform getireceğine de inan
mıyoruz. Yalnız bir Toprak Kanunu ile bu mem
lekette arzu edilen zirai reform tahakkuk edemez. 
Bunun şartları vardır, bunun bütün detayları ile 
bu Meclise arz edilmesi vardır. Elimizdeki Top
rak Reformu Kanunu bir an evvel çıkarmakla, bu 
memlekete hayır mı, şer mi getireceğimiz malûm 
değilken bunu âdeta bir seçim propagandası ola
rak işte benim arzu ettiğim Toprak Reformu Ka
nunu iktidara mensup kanatların milletvekilleri
nin toplantıları engellemesiyle çıkarılmamıştır 
gibi Millet Partisinin de dâhil olduğu bir kombi
nezona bunu atfetmenin doğru olmıyacağı kanı
sındayım. 
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Toprak reformu yalnız başına bizim elimizde

ki 5 senelik programa da aykırıdır, arkadaşlar. 
Çünkü elimizde bulunan beş senelik Kalkınma 
Plânı zirai istihsali artırmaya matuf bir Toprak 
Reformunun yapılması ile tahakkuk edebilir. Hal
buki elimizdeki Toprak Reformu Kanunu tetkik 
edilecek olursa bu nitelikten çok uzak olduğu gö
rülür. 

Binaenaleyh, bunun bu suretle tamamiyle 
bütün menfaatleıiyle bugüne kadar getirilme
mesinin yegâne sebebi kendilerinin vaktinde, 
bunu tamamiyle ve memlekete nafi bir surette 
hakikaten zirai bir reforma esas olacak şekilde 
tetkik edip getirmemelerinde aramak lâzımdır. 

Petrol Kanunu : Petrol Kanunu Sayın İnö
nü'nün Başbakanlığı sırasında, 15,5 senelik ikti
darı zamanında, kendisi tarafından tatbik edil
miş ve getirilmiştir. O zaman hiçbir tadili düşü
nül miyen ve hiçbir suretle ağıza alınmıyan bu 
kanım «Bugün, niçin çıkarılmıyor, biz istedik 
ama, iktidara mensup milletvekillerinin bunu 
engellemesiyle çıkmadı» gibi bir setim propa
gandası formülüne dayamak asla ve kafa ha
kikatlerle kabili telif değildir. 

Petrol Kanununun çıkmaması, Sayın İnö
nü'ye göre, milletvekillerinin Meclisin uzaması 
yüzünden devanı edememeleri yüzünden değil, 
bilâkis iktidara mensup partilerin bunu engel
lemesi yüzünden çıkmamış okluğunu burada, 
ifade buyurdular. Acaba kendi partilerine men
sup milletvekilleri lamanıiyle ekseriyeti temine 
matuf komisyon toplantılarına devam ettiler ve 
bizimkiler mi devam etmediler'; Bunu neyle is
pat ederler? Bu kürsüden böyle hakikatleri ta
mamiyle kapsamıyan seçim propagandalarını 
istinadctti'recekleri bu noktalarda, bu cihetlerde 
şimdiden hazırlayıp âmme efkârına arz etme
leri bizi hayrette bırakmıştır. 

Komünizm propagandası : Muhterem arka
daşlarını, gene bir münasebetle bu kürsüden 
arz etmiştim. Komünizm propagandası artık 
Türkiye'mizde suyun yüzüne çıkmıştır. Bugün 
elini kolunu sallıyarak, komünizm propagan
dası yapanlar âdeta makbul ve bunların kar
şısına çıkanlar makbuh bir surette millete arz 
edilmektedir. Komünizmle Mücadele Derneği 
diye bir dernek varmış. Bu dernek memlekete 
bir fayda getirmek hakikaten mecbur olduğu
muz komünizmle mücadeleyi temin etmek için 
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kurulmuştur. Ama bunun içerisinde eğer ka
nunları aşarak, kanun dışına çıkarak bâzı hare
ketler vâki olmuşsa kanun elbette ki, kanun 
dışına çıkanları tecziye etmekten, tedibetmek-
ten âciz değildir. İtiraz edilecekse onu yapan
lara itiraz edilmelidir. Yoksa memleketin şart
larına dikkat edilirse komünizmle mücadelenin 
bu memlekette şart ve vacibolduğu hepimiz ta
rafından tasdik edilmekte iken, bütün bu işi 
yapacağım diyen bir cemiyetin tümüne birden 
itiraz etmenin âdeta bu memlekette komünizmle 
mücadele lüzumsuz bir şeymiş gibi bunu ifade 
etmenin burada yeri yoktur, arkadaşlar. El
bette ki, bu memlekette komünizmle mücadele 
şarttır. Bizim başımızdaki en büyük tehlike 
komünizm tehlikesidir. Bugün komünizmle mü
cadele etmezsek elbetteki bugün bizim gözümü
zü açtığımız zaman kızıla boyanmış olduğumu
zu maatteessüf görmek mukadder olur. Bununla 
mücadele etmeye mecburuz. 

Biz hiçbir zaman, öteden beri diizelemiyen 
Rusya ile olan siyasi münasebetlerimizin ilele- • 
bet düzelmem esini istiyen bir parti değiliz. El
bette bunu bütün detaylariyle memlekete ziyan
sız bir şekilde yakın komşuluk ve hüsnüniyetle 
komşuluk şeylerine davet ederek düzelmesini 
elbette arzu ederiz. 

Ama, şurasını da arz edeyim ki, parti ola
rak doğrudan doğruya, henüz daha birçok si
yasi münasebetler bir yana, kültürel münasebet
ler öne alınarak henüz bu memlekette komü
nizm propagandasını artıracak şekilde bu şe
yin yapılmasına da karşıyız. Ve bunu da efkârı 

umumiyeye arz etmiş bulunmaktayız, arkadaş
lar. 

Sayın inönü burada «Dinsizlik ve komünist
lik ithamlarından korkmayız» diye buyurdu
lar. 

Evet, dinsizlik ve komünistlik propaganda
sından korkmıyabilirler. Kendileri hakkında 
böyle bir sözün söylenmesinden korkmıyabilir
ler. Ama ben şunu zannediyorum ki, şimdi kar
şılarına çıkıp Halk Partisi çok dindardır desem 
buna da kızarlar zannedersem. Bunu da benim 
gericiliğime verirler. Şu halde bundan korkmı-
yanlarm niçin korkmadıklarını da izah etmele
ri gerekir. (0. II. P. sıralarından «Aman Ahmet 
Bey» sesleri) Aman Ahmet Bey değil. Hakikat
leri söyleyince amana başlamayın Allah aşkına.. 
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Komünizmle mücadele vurguncuların, dik

tacıların büründüğü bir kisvedir. Acaba komü
nizmle mücadeleyi böyle tavsif eden Sayın 
İnönü komünizmle mücadele edenlerin hangi 
kisvelere büründüğünü tahkik etmiş midir? 
Etti ise bu kürsüden niçin ifade etmemişlerdir? 

Biz vatan mücadelesinde, komünizm müca
delesinde bir cemiyet bir dernek kural muş, bu
nu hemen bağladık. Nereye? Faşizme. Faşizm 
kisvesine bürünüyorlar dedik, diktacılık kisve
sine bürünüyorlar dedik. Arz ettiğim gibi, aca
ba komünizm hangi kisvelere bürünüyor bu 
memlekette? Nelere tasallut ediyor, nelerle pro
paganda yapıyor, nerelere kadar gidiyor? Bun
ları lütfen tetkik edip de bu kürsüden bunlara 
mâni olmak lâzımdır, diye ifade etmişler midir? 

Şu halde bu memlekette yalnız faşizm ve 
yalnız komünizm tehlikesinin bir arada mütalâa 
edilmesi mümkün iken, onu bırakıp da Komü
nizmle Mücadele Derneğinin dikta rejimine, 
diktacılığa ve vurguncuların bu kisveye bürün
düğünü iddia etmek Devlet hakkında çok hak
sız bir itham olur, arkadaşlarım. Eğer arz etti
ğim gibi bunların içinde kanun dışı hareketler 
görülüyorsa, onları Adalet hiçbir zaman tecziye 
etmekten âciz değildir. Binaenaleyh, yalnız ko
münizmle mücadeleyi kötülemek, beri tarafta 
onların komünizm propagandasına acık kapıla
rımızı bırakmaktan başka bir mâna taşımaz ar
kadaşlar. Binaenaleyh, bu şekildeki se'einı pro
pagandalarının ne suretle cereyan edeceğine 
dair ip ucu verdiğinden dolayı ve biz bunların 
karşısında nasıl mücadele edeceğimize bize ışık 
tuttuğundan dolayı Sayın İnönü'ye teşekkür 
ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Aybar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Ankara) — Büyük Meclisin muhterem üyele
ri ; bugün efkârı umumiyeni'n de bildiği bir şe
kilde kapanması beklenilen, tatile gitmesi bek
lenilen Millet Meclisimizin son celsesi olarak 
umumi efkârın ve bütünüyle bütün bir milletin 
intizarına uygun bir sonda, bir finalde olmadı
ğımız safha safha şu saate kadar iyice belirdi. 

inanmak lâzım geliyor, kabul etmek mecbu
riyetinde bulunuyoruz ki, şu dakikada, şu gün-

- 538 -



M. Meclisi B : 147 
lerdc ve önümüzdeki aylara doğru Türk Mille
tinin Türk siyaset adamları, siyasi partiler* ve 
Devlet adamlarından beklediği şey, seçim plât
formunu mayın tarlalariyle döşemek değildir. 
Türk efkârı umumiyesi görmesini ve sezmesini 
bilen gözlerin ve vicdanların önüne serdiği 
tablo ile 1,5 aydan beri bilhassa iki büyük si
yasi partinin üzerinde milıraklanan karşılıklı 
iddiaların ve secim muharebesi manevralarının i 
şakırtısından endişe duymaktadır. Bu Meclis 
kapanırken, o efkârı umumiyenin gerçek inti
zarı, bir ihtilâl arkasından çeşitli badirelerin 
altından rejimi bu noktaya kadar ayakta ge
tirebilmiş olan bir Meclisin bütün partilerinin 
karşılıklı tesanüt, karşılıklı uhuvvet ve vatan 
menfaatlerinin yüksek irtifamda buluşmak 
vaadiyle birbirlerine arzı veda edip milletin hu
zuruna çıkmaları idi. Milletin intizarı İm idi. 
(«Yine öyle» sesleri). Hayır gene öyle olmu
yor arkadaşlar. Samimi olalım ve kendi kendi
mize karşı olsun samimi olalım. Burada yapı
lan konuşmaların seçim plâtformunu hangi 
mayınlarla döşendiğini ezbere bilecek kadar, 
karanlıkta el yordamiylc yakalıyaeak kadar, 
hepimizin tecrübesi var. Cümlelerin finaline 
hepinize başarılar dileriz demek suretiyle bir 
ek koymakla mücadelenin, yapılan konuşmala
rın arkasında hayırlı temenniler ve sayılı se
lâmlar göndermekle bunun böyle olmadığını 
millet anlıyor. Millet anladığı gibi, Allah gös
termesin, endişelerimizin tahakkuk etmemesini 
temenni ederiz, Yeni Türkiye Partisi grupu 
adına ben de ifade ediyorum ki. bu anlaşılan 
şeyin, bir seçim plâtformunda ve bu seçim kam
panyasında adım adım vehâmet tabloları halin
de realize etmesini mümkün kılacak, şuursuz 
bir mücadele, mümkün kılacak ölçüsüz bir mü
cadele vatan sathına yayılabilir. Yeni Türkiye 
Partisi şuur, tarih mesuliyeti, millet vebali kor
kusu altında bu dört sene zarfında bu rejimi 
ayakta tutabilme uğruna çok kan vermiş bir 
parti grupuna dayanmaktadır. Bu endişeler bu 
memleketi iki siyasi blokun üzerinde oturtarak 
bu rejimi götürmeden çıkacak olan tehlikelere 
karşı olan endişeler, Yeni Türkiye Partisinin 
dünkü, bugünkü ve yarınki hassasiyetidir. Bu 
ikili bölünüş aziz arkadaşlarım, maalesef, bir 
iki aylık Millet önünde cereyan eden emare
lere nazaran, bu sefer de bir renk bölünüşü 
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halinde, bir rejim rengi bölünüşü taraftarlığı 
halinde monte edilmek tehlikesi mevcuttur. 
Halk Partisi, Adalet Partisi mücadelesi, dün 
şu esasa, evvelki gün bu fikre istinadediyordu. 
Ama bugünden görülen alâmetler şimdiye ka
dar istinadettiği ayrı fikirlerin ve vatanda 
husule getirdiği yarıkların en vahimini meyda
na getirebilecek bir çeşniye doğru gitmektedir. 

Niçin direkt olarak, doğrudan doğruya hepi
miz C. H. P. nin komünist veya dinsiz olmadığı
nı bağıra bağıra söyliyemeyiz ve niçin Adalet 
Partisinin yine hep beraber hepimiz faşist olma
dığın! ve bu memlekette kaba zulümleri işlete
cek dernek organizasyonlarının arkasında bu
lunamayacağını, bulunursa evvelâ kendisinin mü
dafaa ettiği prensiplerin altında bizzat kendisi
nin kalacağına inanacak bir teşekkül halinde bu
lunduğunu gönül rahatlığiyle ve hep bir ağızdan 
ifade edemeyiz? Yoktur. 

Bu memlekette komünistler vardır, arkadaş
larım. Bu memlekette bâzı saflara sızmaya çalı
şan otuz senelik sicilli komünistler vardır. Fa
kat bu memleketin siyasi partileri ve siyaset 
ekipleri içerisinde bu memleketi komünist yap
mak emellerinin hadimleri yoktur. («Bravo» ses
leri.) Demokratik rejimin alnına toz konduğu za
man saçları fırça gibi yerinden kalkan Adalet 
Partisinin, bu memlekete bir faşist rejim getire
bilmenin emellerini, niyetlerini ve zamirini ya
şadığına inanmak için de sebep yoktur. O halde 
bir seçim mücadelosinin emniyet içinde cereyan 
edip etnıiyeceği hakkında asıl müştereken üze
rinde duracağımız şey 20 mebus, 10 mebus fazla 
getirebilme telâşı, ümidi ve heyecanı içinde bir
birimizi böyle suçlamalarla, seçim kampanyasın
da birbirimizin üzerine doğru sürüklemek, sür
mek ve atlatmak gibi bir havadan doğacak olan 
seçim emniyetsizliğidir. 

Eğer Parlâmentonun son gününde bu mille
tin ümidi olan partilerin, bu milletin güveni olan 
Devlet adamlarının yarın vatandaş saflarının 
her plânına intikal edecek olan bir seçim müca
delesinin başlangıcına böylesine bir Meclis ka
panış devresi koyarlarsa, öylesine bir seçim kam
panyası devresinin devamından endişe etmek, 
bütün samimiyetimizle söylüyoruz ki, Y. T. P. 
nin uykularını kaçırmaktadır ve bugünden bu
nun tedbiri olur diye bütün hulûsumuzla düşün
mekteyiz. 
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Sevgili arkadaşların), elbette Parlâmento ola

rak eksiksiz ve kusursuz bir 4 yıl geçirmedik. 
Elbette Parlâmentoya vücut veren Meclis grup
ları olarak eksiksiz ve kusursuz bir mesai dev
resi yaşamadık. Bunu iddia edemeyiz, milletin 
ve tarihin önünde. Ama hep beraber, hep bera
ber övüııebihnemiz ve hep beraber tarih tara
fından da tescil cdilmiyeceğine inanabilmemiz 
lâzım gelen bir noktaya gelmiş bulunuyoruz : Re
jimi dört senelik racsaisiyle ve rejim üzerine za
man zaman aksaklıklar yapılsa bile müşterek 
kanat germelerle Türk milletinin bizi buraya 
gönderirken en büyük siparişi olan demokratik 
rejimin muhafaza ve idame siparişine uygun bir 
hizmetle selâmetle buraya kadar getirmişizdir. 
Bunun övünmesini taksim etmek, bunun övün
mesini, iftiharını müştereken yaşamak havası
nın içerisinde bir final yapıp seçim kampanya
sında da gerçeklerden ve fikirlerden başka şe
yi konuşturmamak ve seçimden sonra gelecek 
olan yeni Büyük Millet Meclisini bizim yapabil
diğimiz çalışmadan daha fazlasını yapabilmeye 
gönül olarak, beyin olarak ve insanlar arasında
ki ruh akımı yakınlığı yapabilmeye muktedir bir 
halde getirmek Yeni Türkiye Partisinin gerçek 
emeli olarak şu dakikada huzurunuzda ifade et
mek istediğimiz bir şeydir. 

İster Toprak Kanunu, ister Petrol Kanunu 
olsun, çıkamamış başka kanunlar da vardır. On
ların da kendi sahalarında milyonlarca vatanda
şı ve vatanın menfaatlerini alâkadar eden veç
heleri vardır. Bizim görebildiğimiz kadar ve tam 
bir objektif müşahedeyle tesbit edebildiğimiz ka
dar son Koalisyon Hükümeti Toprak Kanununu 
çıkartmamak /amiriyle işbaşına gelmiş değildir. 
Toprak Kanununu yürütmek görevi üzerinde 
olan bir vekâleti tekabbül etmiş bulunan Y. T. 
P. Toprak Kanununun bu Meclisten çıkmasını 
bütün samimiyctiyle istemiştir. Ama şunu da 
kemali vuzuhla ifade edeyim ki, ne koalisyon 
partilerinin, ne de Y. T. P. ııin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden bugünden evvel çıkıp mille
te hediye edilmesini samimiyetle arzu ettiği Top
rak Reformu Kanunu elbette Halk Partisinin 
kendi Hükümeti zamanında, kendi görüşlerini 
aksettiren bir tasarı halindeki şeklinin aynı ol
mak mecburiyetinde değildir ve asla da öyle ol-, 
mıyacaktır. Eğer bir gün bu koalisyonun ken
dine göre veya bu görüşü yarın devanı ettirebi-
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lecck olan bir Hükümetin kendisine, göre çıka
racağı bir Toprak Reformu Kanunu olursa bu
nun karşısında da Halk Partisi eski görüşlerini 
müdafaada ısrar ederse, o görüşlere Meclis ek
seriyetini ikna etmek veya Meclis ekseriyetini 
milletten teslim alarak gelip buraya gelmek gü
nüne kadar çıkartılmış Toprak Reformu Kanu
nunun bir milli eser olarak milletin hizmetine 
verildiğini, diğer kanunların hepsinde olduğu gi
bi, ifade etmek mecburiyetindedir. Yoksa top
rak reformunu çıkarmak istemediğimiz için çı
karılmadı iddiasının, insaf ve hakikatle yanya-
na getirildiği zaman, sadece ağır bir şüpheden 
ibaret bulunduğunu tescil etmemek kabil değil
dir. 

Petrol mevzuuna gelince; burada da hem ef
kârı umumiyeyi, hem vatanperver milletimizin 
vicdanını, hem de bizzat kendi kendimizin efkâr 
ve vicdanını hesapsız bâzı endişelerin, lüzumsuz 
beyanların ve polemiklerin tahrişiyle iki - üç ay
dan beri kanatmaktayız. Türkiye'de milletin ma
lı olan toprak altı servetlerinin bir tanesi olan 
petrolün ne yabancılara yem olması, ne de Türk 
Milletinin istiklâl ve haysiyetiyle, menfaatiyle 
bağdaşamayacak ölçüler içerisinde şuna buna 
peşkeş çekilmesini arzu eden bir siyasi görüş, bir 
siyasi teşekkül vardır, ne de olması ihtimali 
vardır. Yalnız bu gün değil, yarın da olamaz. 
Hangi şekil ve surette olursa olsun böyle bir şey 
olamaz. Olsa Petrol Kanununda bütün bu bey
hude tahrişin ortaya çıkmasına scbebolaıı bir
takım parti hesaplariyle partilerimiz menfaati
ne bâzı büyük parçalar yontma gayretlerinin ese
ri ortada dolaşmaktadır. 

M'cclis tatile gitse dahi, bu milletin 4 ay son
ra da bir Parlâmentosu olacaktır. Bu milletin 
bu derece hayati ve bu kadar da elkonmuş bü
yük bir meselesine 4 ay sonraki Parlâmentonun 
hangi teşekkülde olursa olsun, vereceği nihai 
şeklin de petrol mevzuunda demin arz ettiğim 
millî hissiyat, millî emel ve millî efkârın mıı-
hassalasından başka bir şey olmayacağını, Allah 
ömür verirse, hep beraber göreceğiz. 

Binaenaleyh, demetler harmanda bereket yı
ğını halinde dururlar. Eğer demetlerin yanın
dan geçenler ellerinde her rüzgârın tutuşturaca
ğı ve bütün harmanı ve hattâ köyü yakacak 
meşaleleri ölçüsüz, hesapsız ve dikkatsiz taşımaz
larsa... Bu milletin hayatına bereket getirecek 
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olan membalarının hepsi, maddi ve mânevi mem
balarının hepsi, başak demetlerinin ümitleri ha
linde milletin hayatının harmanında durmakta
dır. Seçim kampanyasında harmanı tutuşturacak 
olan meşaleleri rüzgâra karşı dikkatsizce kulla
nılacak meşaleleri ellerimizden bırakmamızı Ye
ni Türkiye Partisi olarak hararetle ve samimi
yetle tavsiye eder, her hangi bir yılmaz rüzgâ
rın harmanımızı tutuşturmasına mâni olmanın 
ilk vatan vazifesi olduğunu tekraren arz ederek 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
açık oylamaların neticesini arz ediyorum. 

İş kanunu tasarısının açık oylamasına 326 ar
kadaş oy vermiş, 320 kabul, 1 ret, 5 çokinser oy 
çıkmıştır. Muamele tamamdır, İş kanunu tasa
rısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Deniz iş kanunu tasarısının oylamasına 324 
milletvekili iştirak etmiş; 318 kabul, 1 ret, 5 çe-
kinserle Deniz .iş kanunu tasarısı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 276 ar
kadaş iştirak etmiş; 228 kabul, 32 ret ve 16 çe-
kinser oy çıkmıştır. Muamele tamamdır, tasarı 
kanunlaşmıştır. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına 227 arkadaş iştirak etmiş; 217 
kabul, 4 ret, 6 çekinserle tasarı kanunlaşmıştır. 

Devret Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına 227 arkadaş iştirak 
etmiş; 223 kabul, 4 çekinser oyla tasarı kanun
laşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasına 233 arkadaşımız işti
rak etmiş; 226 kabul, 7 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Şimdi arkadaşlar; müzakerelerin kifayeti hak
kındaki iki takrir gelmiştir. Bu takrirleri oyla
rınıza sunmadan evvel Sayın Başbakan söz iste
miştir. Başbakana söz vereceğim ve Başbakan
dan sonra sırada olan bir milletvekiline söz vere
rek kifayeti oylıyacağım. 
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Buyurunuz Sayın Başbakan. 
(Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü alkışlar 

arasında kürsüye geldi.) 
BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 

(C. S. Kayseri) — Çok Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin Sayın üyeleri; 4 yıllık bir yasama devresin
den sonra yeni bir seçim için dağılmak üzere 
bulunuyoruz. Bu 4 yıllık çalışma devresinde 
çetin merhaleler aşılmıştır. Geçirdiğimiz imti
hanlar ve üstesinden geldiğimiz güçlükler gös
termiştir ki ; bu aziz Milletin kaderini elinde 
tutan Yüce Meclis daima bu Millete bahtiyar
lık dolu mutlu günlerin kaynağı halinde bü
tün zindeliğini ve kuvvetini muhafaza etmek
tedir. (Bravo sesleri) Yegâne dayanağımız ve 
yegâne güvendiğimiz merci bu Meclis olmuştur. 
Millî Mücadelenin karanlık günlerinden, ge
çirdiğimiz güç günler ve iyi günler daima bu 
Meclisçe güçlükleriyle halledilmiş, sevinçleriy-
le Millete mal edilmiştir. Bu imanı kaybetmediği
miz, bu Meclise ve bu Meclisin ruhuna tama
men bağlı kaldığımız müddetçe aziz Türk Mil
letinin dertleri bertaraf edilmek ve saadeti 
arttırılmak yolu kolaylıkla buluncaktır. Hükü-
metniz olarak bu imanla çalıştığımız 4 - 5 ay 
zarfında bu Yüce Meclisin Hükümete göster
diği yardım ve Hükümetin hazırladığı tasarı
lar, arkadaşlarımızın sundukları teklifler üze
rinde sarf ettiği ciddî emek ve yapıcı çalışma
lardan dolayı Hükümet adına şükranlarımızı 
sunmaktayım. Bu arada bu çalışmalarımızda 
müspet gayretleriyle büyük emeklerini katan 
bütün komisyonların Başkanlık divanlarına ve 
üyelerine ve bilhassa Karma Bütçe Komisyonu
muzun yorulmak bilmez gayretine huzurunuz
da şükranla tizkâr etmeyi Hükümet zevkli bir 
vazife bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa 4,5 aylık 
çalışma süresinde bütçeyi ikinci defa tetkik etti
niz. 130 yeni ve büyük ehemmiyeti haiz olan 
tasarıları kanunlaştırdınız. Bunlar ve bundan 
evvel intacettiniz kanunlar bizim bundan 
sonra kısa çalışma devresinde dahi olsa, devam
lı mesaimizin mahsulleri halinde elimizde ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu çalışmalarda Hü
kümet olarak bilhassa dış siyasetimizde muha
lefet partisinin yardımlarını ve tenkidlerini te
şekkürle karşılamak isterim muhalefet partisinin 
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tenki'dlerini de Hükümet olarak daima dikkatle 
takibetmişizdir, istifade ettiğimiz çok şeyler olmuş
tur. Koalisyonun güllüklerini 4,5 ay içinde bu 
Memleketin hizmetlerini zedelemek için yenme
ye gücümüz yettiği kadar çalışmışızdır. Ve bu
gün tatilden evvel çalışma devresini kapatmış 
bulunurken, içimizde bir vicdan huzuru duy
maktayız. 

Yapılan konuşmalarda birtakım endişeler 
hissedilmiş ve ifade edilmiştir. Şunu emniyet
çi söylemek isterim ki, biz hükümet olarak bu 
endişeleri aynı ölçülerde paylaşmamaktayız. 
Birtakım tenkitler arasında Hükümetin hâdise
ler karşısında gereği kadar şiddetli ve kudret
li hareket etmediği ileri sürülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetiniz hâdise
ler karşısında kuvvetini yalnız kanunlardan ve 
prensiplerden almaktadır. Hükümet hâdiseler 
karşısında zor kullanmayı bir saniye aklına ge
tirmemektedir. Hükümet her türlü basın tenki
dini, her türlü Meclis tenkidini istifade edilecek 
kaynak olarak telâkki etmekte ve ona tahammü
lü Devlet mesuliyetinin esaslarından biri say
maktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, eğer zaıf, eğer yumu
şak idare yapılan her hangi bir haksız ve ka
nunsuz hareketi adalete tevdi etmek ve onun ne
ticesine saygı ile intizar etimek ise, Hükümet bu 
za'fı bir şeref telâkki eder. (Bravo, ser-deri, al
kışlar) Eğer zaıf, birtakım hoşumuza gitmiyen 
ve bizi üzen hareketlere karışı müsamaha ile ha
reket etmek ve kanundan ayrılmıyarak o hare
keti yapanlara karşı çeşitli idari ve zecri ted
birler kullanmamak ise biz bu yolda devam et
mekten kendimizi mutlu saymaktayız. Hiç kim-
isenin üzerinde mânevi tazyik, idari tazyik, malî 
tazyik yapmıyacaği'z ve bu yolu denemeyeceğiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, idarenin bu çeşidi 
hakikaten güçtür. Ben siyasi hayatımda idare
nin çok kolay zecri çeşitlerini görmüş ve onun 
kolaylıklarını ve bazan da insan ve beşerî zaıf 
karşısında Zevkli taraflarını da bilmiş bir insa
nım. Ama bunlar artık geride kalmıştır, arka
daşlar. Vatandaşları inandırarak, vatandaşlara 
sevgi aşıhyarak, vatandaşları birleştirerek ida
re etmenin usullerini ve yollarını bulmak ve 
bunlara kendimizi alıştırmak mecburiyetindeyiz. 
(Alkışlar, «Bravo» sesleri) 
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Muhterem arkadaşlarım; önümüzde çetin bir 

seçim imtihanı vardır. Seçimler her yerde güç, 
zor, bazan da karşı karşıya kırıcı safhalar arz 
eder. Bunlara da alışacağız ve emin olmak lâzım
dır ki, bu hususta asîl Türk Milletinin hayli 
tecrübesi vardır. 

Neden endişe ediyoruz arkadaşlar? Eğer se
çimde vatandaşın reyine uzanacak ellerden kor
kuyorsak biç şüphe etmeyiniz ki, o elleri bizzat 
vatandaşın eli kıracaktır. («Bravo», sesleri, al
kışlar) 

Seçimin iffetinin emanet edildiği Türk Hâ
kimi ise, bize şimdiye kadar gösterdiği celâdet 
ve samimiyetle en büyük teminattır. (Bravo ses
leri) 

Seçimin bu yolda tahakkuk etmesi için Dör
düncü Koalisyon Hükümeti şeref sözü vermiştir. 
Bu sözü tutacak ve bu sözü başaracaktır. (Bra
vo sesleri) 

Seçimlin Türk Milletine yaraşır seviyede ta
hakkuk etmesi için bütün parti liderlerine ve 
parti mensuplarına hitalbetmek isterim. Eğer se
çim sathında aziz milletin parlak istikbalini ta
hakkuk ettirmeyi arzu ediyorsanız, birbirinize 
yardım ediniz. Zararlı olabilecek ve vatandaşı 
Ibirlbirine kırgın bale getirecek birtakım vasıta
ları kullanmazsanız, şuna emin oluuuz ki, vatan^ 
daş en mesut bir seçim için bir bayram havası 
içinde hazırlığını yapmış, beklemektedir. (Al
kışlar) Biz politikacılar temsil ettiğimiz milyon
larca vatandaş kütlesinin saadetini temin etmek 
için en büyük fırsatla ve tarihin en büyük mes
uliyeti ile karşı karşıyayız. Bunu iyi veya kötü 
kullanmak elinizdedir. Vicdanınız neyi emre
derse o yolda hareket etmek için tarihî fırsat 
karşısında bulunmaktasınız. 

Muhterem arkadaşlarım; bu noktaya gelmiş
ken bir hususu arz etimek ve tesbit etmek iste
rim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 5 Temmuz tari
hinde İstanbul'da Florya Köşkünde yaptığı ba
sın konferansında bizim yanımızda, derneklerin 
fahrî başkanlığını, siyasi hareketlere tevessül et
tikleri sebebiyle devam ettiremiyeceğini beyan et
miş ve bu kararını bugün tesbit ederek ilân etmiş 
Ibulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının bu ka
rarı almasında en büyük esas Cumhurbaşkanlığı 
makamına tamamen tetabuk eden mutlak bita
raflığını muhafaza etmek gayesi ve arzusundan 
ibarettir. Cumhurbaşkanımızın bu hareketi bi
zim vazifemizi kolaylaştırmaktadır arkadaşla-
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rını. Her hangi bir dernek seçim sathında va
tandaşın arasında özlediğimiz mühaibbetli işbir
liğinin ve siyasi kanaatini serbestçe izhar ede
bilme hakkının karşısına dikilir ve onu ihlâl et
meye yeltenirse karşısında Hükümeti bütün mü
cehhez olduğu kanunlarla bulacaktır. Ve biz se
çimin en hafif bir şekilde tahakkuk edebilmesi 
için vazifemizi sonuna kadar yapacağız. (Alkış
lar) Bu derneğin Adalet Partisi tarafından ku
rulduğu hakkında da iki kelime ile mâruzâtta 
bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizdeki resmî malû
mata göre ve bütün dernekler üzerinde yaptığı
mız çalışmaların bize ifade ettiğine göre, bu der
neğin kurucuları partili partisiz birçok vatan
daşlardan mürekkeptir. Bu derneğin kurucusu 
olarak yapılan müracaat her hangi bir parti adı
na yapılmamıştır. Partinin, Adalet Partisinin, 
bu derneğin seçim esnasında her hangi bir men
fi hareketi olursa Hükümetiniz o hareketin de 
karşısında olacaktır. (Bravo sesleri.) Hükümeti 
teşkil eden dört kanat partinin Hükümeti olarak 
kendisini telâkki etmemekte, bu aziz milletin, 
otuz milyonun Hükümeti ve otuz milyonun hiz
metkârı olarak kendisini saymaktadır. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclise, Hü
kümetimize gösterdiği yardımlardan dolayı tek
rar teşekkür ederken bu kapanış celsenizde iti
madınıza mazhar olarak karşınızda Hükümet 
olarak bulunmanın şerefini taşıdığımızdan do
layı kendimizi bahtiyar saymaktayız. 

Yüce Meclisinizi hürmetle selâmlarken, Türk 
Milleti için mesut bir seçimin en yakın bir za
manda tesit edilmesi temennisi ile huzurunuz
dan ayrılırım. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; gayet kısa konuşacağım, 
politika yapmıyacağım. Bugün ben arzu ederdim 
ki, dört senelik çalışmamızın neticesinde son 
toplantımızı yaptığımız şu çatı altında memleke
tin muhtaç olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik 
havasını tesis edip öylece hepimiz kucaklaşarak, 
vedalaşarak memlekete hayırlı, faydalı hizmet
ler görmek amacı ile dağılıp gidelim. Çünkü bu
gün buradan ayrılıp gideceğiz, bir daha gelişi
mizde kimin kimi bulacağını kimse tahmin ede
mez. Ancak bu müessese yürüyüp gidecek ve bu-
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raya gelecek arkadaşlarımız, muhakkak ki, biz
lerden daha kıymetli olacak ve bu Mecliste bu 
milletin muhtaç olduğu birlik, beraberlik, kar
deşlik mutlaka daha kuvvetle tesis edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktaya temas et
mek isterim. Gayet kısa keseceğim : 

Bugün komşumuz Yunanistan'da birtakım 
politik hâdiseler cereyan etmektedir. Bunları 
gözden uzak bulundurmamak icabeder. Mutlak 
ki, hükümetlerin Kıbrıs konusunda aldığı isabet
li kararlar, Yunanistan'da Türk Hükümetiyle 
dostluğu kurmak veya Makarios'u himaye et
mek gibi fikirlerin ortaya çıkmasına yol açmış
tır. Şunu da aldığım mesmuata nazaran ifade 
edeyim ki, Millî Savunma Bakanı Garufalias ve 
bâzı bakanlar her şeye rağmen Makarios'u feda 
edip Türkiye ile eski dostluğu kurmak bakımın
dan uzun süreden beri mücadele etmektedirler. 
Papandreu ise onların karşısında Makarios'u 
tutmakta idi. En nihayet samimiyetle gördük 
ki, dün Papaandreu da devrildi gitti. Temenni 
ederiz ki, komşumuz Yunanistan bu yolunda 
muvaffak olur ve Türk - Yunan dostluğu kurul
mak suretiyle Kıbrıs meselesi de arzu ettiğimiz 
yolda inkişaf eder. Ancak her şeye rağmen Yu
nanistan'daki politik hâdiselerin ne şekilde cere
yan edeceği belli değildir. Bu bakımdan Hükü
metimizin Yunanistan meselelerine lâyık olduğu 
ehemmiyeti atfetmekte devam edeceğine de hiç 
şüphe yoktur. 

Burada sözlerimi bitirirken şunu da arz et
mek isterim ki, son aylar içinde hepimizin sarf 
ettiği kesif mesai neticesinde memlekete hayır
lı birçok kanunlar çıktı. Fakat buradan üç, dört 
kanunun daha çıkmasını can ve gönülden çok 
arzu ederdim. Bunlardan birisi gecekonduların 
ıslahı hakkındaki kanun idi. Çünkü muhterem 
arkadaşlarım, biliyoruz ki, büyük şehirlerimiz 
kara bir çember gibi devamlı surette gecekon
dularla ihata edilmekte, burada yaşıyan vatan
daşlarımız büyük sefalete mâruz kalmaktadır. 

Yine bunun gibi çiftçiyi toprak sahibi yapa
cak kanunun, çiftçiyi ucuz ziraat aleti ve güb
re sahibi yapacak imkânları hazırlayacak kanu
nun çıkmasını can ve gönülden arzu ederdik. 

Bendeniz her şeyden fazla ve bunlarla birlik
te hiç olmazsa şu eski Kara Harb Okulu öğren
cilerinden 67 gencin affedilmesini ve Meclisin 
böyle tatile gitmesini de can ve gönülden arzu 
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ederdim. 15 günden beri yaptığım bütün teşeb
büsler maalesef müspet bir netice vermedi, bıı 
devrede bunu çıkaramadık. Bunu sağlamış ol
saydık hiç olmazsa 67 gene önümüzdeki sene 
yüksek tahsile devam etmek imkânını bulurlar
dı. Onun için bizden sonra gelecek olan arka
daşlara bunları bir emanet olarak terk ediyo
ruz. Bizim tahakkuk ettiremediğimiz, yarıda 
bıraktığımız bu meseleleri onların tamamlama
larını ve millete daha büyük hizmetler yapma
larını can ve gönülden temenni eder hepinizi en 
derin sevgi ve hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
takrirlerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Beş parti grupu yetkilileri tarafından tatile 

girilmesi hakkında verilen önerge üzerindeki 
müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partilerin, kurulduğu tarihten sona 

ereceği güne kadar birbirlerine karşı söyliyc-
cekleri bulunacaktır. Bir parti konuşmasiyle bir 
çığır açmış, diğer partiler cevap vermişlerdir. 
Konuşmaların yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Tlhami Erten 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Saym Sadi 
Pehlivanoğlu, buyurunuz. Saym Pehlivanoğlu, 
yalnız kifayet aleyhinde. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar, dört sene zarfında çok sabırla 
ve türlü meşakkatler ve çileler altında Parlâ
mento faaliyetini göstermiş olan Yüksek Heye
tiniz birkaç dakika daha veya saat daha bu fa
aliyetlerini uzatsa elbette ki, sizin yüksek şah
siyetinize, hüviyetinize yakışır bir husus olur, 
zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Parlâmento veda top
lantısını yaparken ve Parlâmentoyu teşkil eden 
partiler son konuşmalarını yaparlarken meseleyi 
rejim noktasına getirmiş ve düğümlemişlerdir. 
Bu kadar mühim bir meselede millet namına 
Anayasa rejimini, demokratik rejimi temsil ve 
korumakla görevli olan Yüksek Heyet azalarına 
söz hakkı tanımamak ve bütün mesul şahısların 
memlekette böyle bir tehlike mevcuttur derken, 
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her nedense daima olduğu gibi, mutatları olduğu 
veçhile Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 
Başkanı da, komünizm tehlikesi vardır, faşizm 
tehlikesi de vardır diye başka bir tehlikeden 
bahsederken, milletin huzuruna bu Parlâmento 
üyeleri çıkmadan evvel bu meseleyi burada mu
hakkak surette vuzuha kavuşturması icabeder. 
Aksi takdirde tereddütler içinde yapılacak olan 
bir seçim ve bu tereddütler içindeki bir seçim 
sathı maili, korumakla görevli olduğunuz de
mokratik rejime hizmeti derpiş etmiyecektir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi grup başkanları tarafından verilmiş 
olan takriri tekrar okutuyorum. 

(Grup başkanları tarafından verilmiş olan 
önerge yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi almış olduğu
nuz kararla Millet Meclisinin birinci dönem fa
aliyeti sona ermiş bulunmaktadır. Bu devre es
nasında Yüce Heyetiniz olağanüstü bir şekilde 
çalışmış ve Anayasanın kendisine tanıdığı ve 
müsaade ettiği beş aylık tatil cihetine gitmemiş 
ve İçtüzüğün, haftada üç gün Genel Kurul top
lantısını tesbit etmiş olmasına rağmen milletin 
beklediği kanunların biran evvel çıkarılması için 
çoğunlukla haftada dört ve beş kere toplanmış 
ve bâzı ahvalde de gece toplantıları dahi yap
mıştır. İşte Yüce Heyetinizin bu sıkı çalışması 
neticesidir ki; yeni Anayasamızın hürriyet ve 
demokrasi rejiminin temel ve teminat müessese
lerinin kuruluşuna ait bütün kanunlar çıkarıl
mıştır. Bunların yanında yine eski mevzuatı
mızda Anayasaya uygun olarak yapılması lâzım-
gelen tadillerin ve ıslahatın birçoğu da yapılmış
tır ve memleketin beklediği sosyal, ekonomik, 
malî ve adlî birçok kanunlar da çıkarılmıştır. 
Her ne kadar bu arada çıkarılması gereken bâ
zı kanunlar ve bunlar meyanmda bâzı reform 
kanunlarının intacına imkân bulunmamış ise de 
bunların önümüzdeki seçimler neticesi gelecek 
olan Millet Meclisi tarafından ele alınarak kısa 
bir zamanda neticelendirileceği de muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
birinci Döneminin son toplantısını kaparken siz 
sevgili arkadaşlarıma ve vazifesini yapmış in-
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sanların iç huzuru ile bütün memleketin dört kö
sesine dağılacak olan sizlere önümüzdeki seçim
lerde de başarılar dilci*, hepinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar) Millet Meclisi Birleşimini ka
patıyorum. 

Kabul buyurduğunuz takrir gereğince yeni 
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Millet Meclisi,, Yüksek Seçim Kurulu taral'ındaıı 
seçimlerin kati neticesi radyo ile ilân edildiğini 
takibeden üçüncü gün saat 15,00 te toplanacak
tır. 

Kapanma saati : 19,55 
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iş kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahinıoğl a 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

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

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkaıı 
Bülent Eeevit 

Üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 3 9.6 

Kabul edenler : 320 
Reddedenler : { 

Çekinse rler : 5 
Oya katılmıyanlar : u)9 

Açık üyeli 

l Kabul 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdiilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Keş?ıt Ozanla 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 
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edenler] 
1 BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Cevdet. Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzını Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Alııskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu | 
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Faruk Küreli 
'Necmi Ökten 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanae 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şer af et tin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 



ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nııreddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip î r al 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Mâlik Yolae 
Zeki Zei'en 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Niiiat Erim 
Hâldan Kısayol 
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KONYA 

Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirca>: Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbaj7, 

Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

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

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlıı 
Nusret Köklü 
Hnrrem K u w t 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kem alî Bay azıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hp-zinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmraıı Evliya oğlu 
Fevzi Geveci 
Ham it Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

StlRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
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Rahmi Güney 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcu oğlu 
Orhan Öztrak 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nihat Su 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
M'ehnıet Geeioğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (I>.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Mehdi Mıhç.ıoğhı 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
E tem Aftva 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Mürcn 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kava Bulut 
Mithat Şükrü O avda r-
oSlu 
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TOKAT 

H. Ali Dizman 
Mehmet iKazova. 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
AH Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TRABZON 

Sclahattin Güven 
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Nazmı Öktem 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel. 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

[Reddeden] 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

[Çekinserler I 

İÇEL 

ihsan önal 

MUĞLA 

Adnan Akarca 

/ O ya kattlmıyanlsır j 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Şohmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
I veca i İ skenderoğl u 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ilürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Muslilı Göre ulaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ei 

Yusuf Ziya Yücebilgin 

URFA 

Sabri Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ratip T ahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Mııhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Naci Öktem 
İsmail Hakkı Tekine! 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
ihsan («ursan (l>.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Meınduh Er demir 

KOCAELİ 
Süıeyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat (1.) 

MANİSA 
Yakup Yakut 
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MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
ilhan Tekirıalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

[Açık ü 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kastamonu 1 

16 . 7 . 1965 û : 2 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirrnen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mıahramlı 

yelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş, 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 
. 

Yekûn 15 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocameıni 
Ali Rıza Ulusoy 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet KapısiB 
Celâl Sungur 

549 



M. Meclisi B : 147 16 . 7 . 1965 O : 2 
Deniz iş kanunu tasarısına verilen oylar. 

Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
ITasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçtikte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

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

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit. 
Muhlis Ete 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 324 

Kabul edenler : 34 g 
Reddedenler : i 
Çekinse rler : 5 

Oya katlimi yanlar : iti 
Açık üyeMkler : / j 

[Kabul edenler] 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

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

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
iVhmet Çakmak 

Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay . 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi GüldoğaD 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

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

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
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Hüseyin Inceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkme» 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kııtlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bu lal, 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
İhsan G ursan 
Nihad Kürşad 
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Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır | 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
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Faruk Sükan I 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA I 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray | 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA i 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyuri 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü I 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket. Raşit Hatipoğlu 
Taklip Kadri Karaos- I 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ I 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE I 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer | 

ORDU 

Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ha mit Kiper 
Ilyas Kılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 
Cevad Odyakmaz 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
AM Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geeioğlu (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölük başı 
Fuat Börekçi (İ.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Eteni Agva 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
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Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

16 . 7 . 1965 O 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

2 

[Reddeden] 

ANKARA 
Nihat Berkkan 

[Çekinserler] 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

İÇEL 
ihsan önal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Oya katılmtyanlar] 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslinıyeli 

BtLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

DENIZLI 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Recai İskendcroğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftü gi1 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Süleyman Ünlü 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tahir Burak 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 

Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

IZMtR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ziya Hanhan 
Saiın Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat-

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

Enver Kaplan 
MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(B.) 
Oğuzdemir Tüzürı 

ORDU 
1 Yusuf izzettin Ağaoğlu 

Refet Aksoy (I.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Krzurum 1 
Hatay . 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kastamonu 1 

Kocaeli 1 
i Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badılh 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 

»e^< 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında

ki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Isımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
îsmai'l (îenfp 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Cye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
270 
228 

32 
16 

159 
15 

I Kabul 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
Oevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırındı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkaiı 

BURSA 
Hikmet Akalım 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay . 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurett'n Ok 

edenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmaiJ Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güidoğan 
Vefik Pirineeioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
11 ha m i Ertem 
Naz mi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
N'i zam ettin Erkmen 
ibrahim E tem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip IDUI 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altır,/ğîu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Fehrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
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Vahyi özarar 
Illıami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref BaJkşık 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
Sabri TOsıkin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahnıan Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş. 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

AFYON KARAHÎSAR 
VeM Başaran 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
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Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki K/eskiı 
Abdüssamet Kuzucu 
Pakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Mehmet Delikaya 
tsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
(Turrem Kubat 
Hilmi Okçu 
NTahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
finver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
TaLât Oğuz 

16 . 7 . 1965 0 
MUĞLA 

Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihitcin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin Özge: 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 

[Reddedenler] 

thsan Kökned 

ANTALYA 
thsan Ataöv 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu I Nuri Ahıskalıoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 

Sebati nastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şâkir Ağanoğlu 
Kik rem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Pethi Ülkü 

URFA 
\ ta lay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahan;ı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Mi Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
VTustafa Kepir 
Turgut NizaTiıoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ram iz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüo&lı; 

DİYARBAKIR 
Adnan AraJ 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
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HATAY 

Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KARS 

Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
ibrahim Irnirzalıoğlu 

ADANA 
Vusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıib rahim oğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAB 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Mustafa Kemal Brkovan 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etom Ağva (t.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Mazini Kerknoğ'lu 
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KASTAMONU 

Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 

KONYA 
Ömer Kart 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 

SİVAS 

Oevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TUNCELİ 
xrahap Kışoğbı 

fÇekinserler] 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Nihat Su 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
thsan önal 

KAYSERİ 

Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

ORDU 

Orhan Naim Hazineda: 

[Oya kahlmıy anlar] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavda r-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Pfalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
KÂmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Recai İskenderogiu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (i. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Hürrcm Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Nacd Yıldınm 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat DuTSunoğlu 
Tahsin Telli 

URFA 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 

SAMSUN 
V lirettin Cen t oğlu 
Hamit Kiper 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Yusuf Ziya YücübHjnn 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü., 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 

— 556 — 



Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
İsmail Hakkı Tekine! 
Sabri Vardarlt 

İZMİB 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B ) 
İhsan Gürsan 
Ziya Haııhan 
Saim Kaygan 
Necip Mir'kelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmerı 
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KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan-
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Erbck 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (1.) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Scyfi Güneşt.an 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İhsan Tekinalp 

[Açık ü 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

16 . 7 . 1965 0 : 2 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Hali t Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlv 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç. 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya Öner 

yelikler) 
Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Vo 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kooamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza. Uzuher 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
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İ 965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

'Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevıt 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
227 
211 

4 
6 

208 
45 

[Kabul 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat ozanla 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

edenler] 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nccmeddin Küçükcr 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öfctem 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüuı 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktera 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

Hâl dan Kısayol 
KONYA 

irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kmzueo 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nıısret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
OÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
thsan önal 

[Çekinserler] 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
ORDU 

Orhan Naim Hazinedar 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
Kemal Sarıibrahimoğlu 
pepmar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem Özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi ( t ) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

A Y D m 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BtLEOlK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi ÇeTikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim Öktem 
Ekrem Pakrcoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi îıiGesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Aziz oğlu (1.) 
Recai îskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

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

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin İneioğlu (1.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 

Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat ( t ) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Kaşıt Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan. Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
t Ihan Tekinalp 
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NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Buı'han Akdağ 
Ekrem Ali can 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

[Açık Ü] 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

16 . 7 . 1965 O 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas E4I1Ç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 

1 
1 
1 
2 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Kânıuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı • 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 

Yekûn 15 

••—~*fc*S > * * • - . <t&sm~--•• 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (k/2) ve (B) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu, 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Karauıüftüoğiu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlıı 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
îsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Oye iayım ; 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 223 
Reddedenler : o 
Çekinserler 4 

Oya katılmıyanlar : 208 
Açık üyelikler : / j 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
N'ihat Ata 
•Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydıncor 
Melâhat Gedik 
Reşat Uzarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESÎR 
Cihat Bilgehan 
Vhmet Aydın liolalk 

Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
GUı a t Turgut 

BİLECİK 
<Vhan Tuğrul 

BİNGÖL 
\f. «iddik Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Va.fi z Giray 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Burhan Arat 
liefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora] 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güîdoğan 
Recai İskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
! i hami Ertem 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Samu; 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perin (»ek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

törtuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali thsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizam etti n Er kî nen 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğ.ı 
Sekip İnal 

İÇEL 
Sadık Kutlay 
ihsan Ona) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
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Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekine] 
A bd ı; r ra.lı m an Y a/ga u 
Mâlik Yolaç 

İZMtB 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırın öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Ahdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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lialil özrnerı 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Mâldan Kıs ay ol 

KONYA 
Selçuk Aytau 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
liüştü özal 
Kakih Özlen 
Faruk Sükaıı 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manofflu 
Nuaret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğhî 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Rnver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

16 . 7 . 1965 0 : 2 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
MUĞLA 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
\ l i Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğln 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 

[Çekinserler] 

| SAMSUN 
Hâmit Kiper 

Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakınaz 
Güner Sarısözen 
Kesat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizim an 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Rainiz Karakaşoğlıı 
Sadık Tekin Müftüoglo 
Yusuf Ziya Yüeebilgir 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 

fOya katthntyanlar] 
Kasım Gül ek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
'\emal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 

Halıûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
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AĞRI 
Rıza Pulat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Kın m 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (İ) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztep? 
Naz-nıi Kerimoğlıı 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Emmağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğhı 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Ke'ual Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim Öktern 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
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Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğiıı 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen ,(İ. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftigil 
Kemal Satu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Oevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlıı 
İbrahim Cem alçılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin İnceoğlıı (İ.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim T ir ali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin öz<lemir 

HATAY 
Ali Muhsin Berekctoğlu 
Abdullah Çilli 
Scâki Zorlu 

İÇEL 
Mazlnır Arık an 
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Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kıhç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
O İh a d Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(B.şk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evret, 
»ehan Evübo&lu 

fVılıre-ttin Kerim Göka 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci ö'ktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Sabri Varda rh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ad al 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem ÇB.) 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmo£lu 
Kadri Özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Keraal Okyay 
Bahtiyar Vural (1.) 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (1.) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ikan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Scyfi Güneytan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Öğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
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Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alica,n 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUE 
Nurettin Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
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Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SlîRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SÎVAS 
İbrahim Göker 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mıımcuoğlu 

[Açık üj 
Aydın 1 
Çanakkale 1 
Erzurum I 
Hatay 1 
İsparta 1 
tstanbul 1 

16 . 7 . 1965 0 : 2 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 

jeliklerl 
Kastamonu 1 
Kocaeli İ 
M'anis'a 1 
Muş 1 
Trabzon l 
Zonguldak 2 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Öabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

tzmir Yekûn 15 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanım tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmişti»'.) 

ADANA 
l£asan Aksay 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Paşaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat. 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aks^ 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı. Hatip-
oğlu 
ibrahim luıirzalıoğlu 
İhsan Köknel 

Üye sayısı i 50 
Oy verenler : 233 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 202 

Açık üyelikler : </5 

[Kabul edenler] 
1 Emin Paksût 

Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Flilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
fsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat . 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğra 1 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal.it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

1 Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kei 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
t İhamı Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
0n>er Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdıı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bügin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Krtuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZlANTEr 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M i z at n e il i n E r k»n e n 
.Ali Köynıerı 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlıı 
Necmeddin Küçiiker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hoeaoglu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Sadık Kutlay 
thsan Ona! 

İSPARTA 
' Lokman Başaran 

^adettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
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Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz, 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı TekineJ 
Hüsamettin Tiyanşan 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

M. Meclisi B : 147 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOOAELt 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüş/tü özal 
Fakih özlen 

-Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesefi 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

16 .7 .1965 O 
MUĞLA 

Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlrvanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişarı 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Osman Şahin oğlu 

SÜRT 
Süreyya uner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karalın n 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkây 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizin an 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

- TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungu? 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebügin 

BURSA 

Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 

[Çekinserler] 

KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 

MANİSA 
Yakup Yakut 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar Mehmet. Ali Pestilci 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

ZONGULDAK 
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Yu~uf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğhı 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
.Melih Kemal Küçükto-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Bala 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Osmıan Böllükbaşı 
Fuat Börekçi (I.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (t. A) 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
•Rafet Eker 
Nazmı Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Emina&aoğlıı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç. 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar
ca îu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Bkrem Paksoy 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi Ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Koca t ürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şokoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Oemalcılar 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
HüseyinInceoğlu (İ.) 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğbı 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balını 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Femıh Bozboyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Oı han Kyüböğlu 
Fahrettin Kerim Göka 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 

llhami pancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdur rahman Y azgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada) 
Şükrü Akkan 
SLref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
S a im Kaygau 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet' Sağlan; 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yıknaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nürettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
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Ahmet Fırat (İ.) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğ1 , 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

NBVŞEHtR 
llalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

M. Meclisi B : 147 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliya oğlu 
Fevzi Geveci 
ti yas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

16 . 7 . 1965 O 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğhs 
Haşim Tarı 

SİVAS 
tbrahim Göker 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

Açık üyelikler] 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Nazmi ükten 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
tsrnail Hakkı Akdoğau 
(B.) 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 

Yekûn 15-
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*• :ı 1050 Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (Millet 

Meclisi 1/885; Cumhuriyet Senatosu 1/603) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 705) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi: 15 . 7 . 1965 gün ve 1/885 - 62 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16 . 7 . 1965 tarihli 119 ncu Birleşiminde aynen kabul edil
miş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : Açık oy neticesi : ( ) 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 16 .7 . 1965 

Esas No: 1/885 
No : 127 

Millet Medlisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 16 7 . 1965 tarihli ve 119 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 



D £ Ü : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 0 4 9 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/886; Cumhuriyet Senatosu 1/605) 

(Not: Cumhuriyet Senatosu S. Saym : 701) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

îlgi: 15 . 7 . 1965 gün ve 1/886 - 63 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16 . 7 . 1965 tarihli 119 ncu Birleşiminde aynen ka
bul olunmuş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : Açık oy neticesi : ( ) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 16.7.. 1965 
Esas No: 1/886 

No : 128 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun lfe . 7 . 1965 tarihli ve 119 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü i t e yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1048 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması bak
landa kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (Millet Meclisi 1/884; Cumhuriyet Senatosu 1/604) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 706) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

tlgi: 15 . 7 . 1965 gün ve 1/884 - 61 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16.7.1965 
tarihli 119 ncu Birleşiminde aynen kabul olunmuş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : Açık oy neticesi : ( ) 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. I M. M. 
Karma Lütçe Komisyonu 16.7. 1965 

Efas No: 1/884 
No: 126 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 119 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 



öönem : i * 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/883; Cumhuriyet 

Senatosu 1/601) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 688) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
5449 -1/601 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 14 . 7 . 1965 gün ve 1/883 - 60 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni. Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 15 . 7 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olur.arak dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 
Not : 

Açık oy neticesi : (96) 
Kabul (79) 
Ret (10) 
Çekinser (1 ) 
Bos (6) 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 15 . 7 . 1965 

Esas No. : 1/8S3, C. S. 1/601 
Kayıt No. : 120 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 15.7.1965 tarihli ve 118 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

, Karma Bütçe Komisyonu Başkanı. 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 
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