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SABIK ZABIT HULÂSASI 
Yıllık ücretli izin Kanununun kabulü dola-

yısiyle Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilen teşekkür telgrafı 
okundu, diğer işçi sendika ve federasyonların
dan gelen ve aynı mahiyette bulunan telgraf
ların da zaptın sonuna geçirileceği Riyasetçe 
beyan «dildi. 

Posta Tasarruf Sandıkları kanunu lâyihası 
ile, 

Köy içme sulan hakkındaki kanun lâyihası
nı müzakere etmek üzere birer Muvakkat En
cümen teşkili kabul olundu. 

Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının tadiline, 

Tunceli Mebusu Arslan Boraınn, Tapulama 
Kanununun 54 ncü maddesine- bir fıkra eklen
mesine-, 

Van Mebusu Sait Erdinç'in Tapulama Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapula
ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının tadiline, 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Tapulama 
Kanununun 13 ncü maddesinin tadiline, 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Ta
pulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasında değişiklik yapılmasına, dair lâyiha ve 
tekliflerin, Tapulama kanunu lâyihasının müza
keresi için kurulmuş bulunan Muvakkat Encü
mene havalesi kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kanu
nu lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakereler bitirileerk maddelere geçilmesi ka
bul olundu. 

Müzakere esnasında Kars Mebusu İbrahim 
Us hakkında takbih cezasının tatbiki kabul 
olundu. 

15 . IV . 1960 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Ileisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim Klrazoğlu İhsan Gülez 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakht Kurmcil 

SUALLER 

Tahrirî sualler 
1. — Sivas Mebusu Ahmet Yıfmaz'm, bugüne 

kadar kok kömüm verilmemiş olanlann kömür 
alma hakkına ne zaman sahibolacaklarına dair 
tahrriî sual takriri Sanayi Vekâletine, gönderil
miştir. (7/1007) 

2. — Ankara Melbusu İsmail İnanın, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerine ait koo
peratif evlerinin ikmal edilmemesi sebebine dair 
tahrirî sual takriri İmar ve İskân Vekâletine gön
derilmiştir. (7/1008) 

3. —- Ankara Mebusu İsmail İnanın, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerinin ücretle
rine zam yapılmasının düşünıülüp düşünülmediği
ne dair tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/1009) 

4. — Maraş Mdramı Nusret Durakbaşa'nm, 
Maraş. otomatik telefon şebekesinin ne vakit faa
liyete geçirileceğine dair tahrirî sual takriri Mü
nakalât Vekâletine gönderilmiştir. (7/1010) 

5. — Maraş Mebusu Nusret Durakbaşaîİm, 
Eskişehir'de inşa edilen Porsuk Palasın maliyet 

bedeline ve ne şekilde idare edildiğine dair tah
rirî sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1011) 

6. — Maraş Mebusu Nusret Durakjbaşaîım, 
Seyhan Barajı Hidro - Elektrik tesislerine dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1012) 

7. — Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nın, 
Maraş'm Dereli ve Kelleş köyleri su ihtiyacının 
ne zaman temin edileceğine dair tahrirî sual tak
riri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/1013) 

8. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna tabanca almak için 
yapılan müracaatlerin miktarına dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/1014) 

9. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Bur-
dur'un Bucak kazasına bağlı Boğazköy içme su
yuna dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/1015) 

10. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Dev
let Demiryolları Harekât Dairesinin sabit ve ka-
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tarlarda vazife gören personelinin ücretlerine da
ir tahrirî sual takriri Münakalât Vekâletine gön
derilmiştir. (7/1016) 

11. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Kadriye Cımbaracı isimli bir şahsa araba ve ko
şum satımı için Ziraat Bankasınca kredi açıldığı
nın doğru olup olmadığına dair tahrirî sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/1017) 

12. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Burdurtâaki Kızılsu deresinin ıslahı ve civarın
daki arazinin suların istilâsından korunması hu
susunda bir çalışma mevcudolup olmadığına dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1018) 
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13. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, De

nizli vilâyeti Bozkurt nahiyesinin kaza hâline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair tah
rirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1019) 

14. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından 1950 senesinden 
beri yaptırılıp işçiye tevzi edilen evlerin miktarı
na dair tahrirî sual takriri Çalışma Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/1020) 

15. — Malatya Mebusu Terfik Ünsalan'ın, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 1950 sene
sinden beri yapılan evlerin miktarına dair tahriıV 
sual takriri Sanayi Vekâletine gönderilmişi; h 
(7/1021) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Eskişehir Mebusru Âıbidin Potuoğlu ve üç 

arkadaşının, Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırmaları için borç para verilmesine dair olan 

5954 sayılı Kanunun birinci maddesinin son fık
rasının tadili hakkındaki 6173 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/439) (Münakalât ve Bütçe en
cümenlerine) 

BİRİNCİ CELSE 
Aşılma saati: 15,00 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — İnikadı açıyorum. Yoklama yapıla- I çaktır efendim. 

3. — YOKLAMA 

(Giresun mebuslarına kadar yoklama yapıl
dı.) 

REÎS 
lıyoruz. 

Ekseriyetimiz var, müzakereye baş-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

Yüksek Reisliğe i. — Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın, Ser
best hesap mütehassısları kanunu lâyihasını mü
zakere etmek üzere Muvakkat Encümen teşkili 
hakkındaki takriri (1/158, 4/202) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Serbest hesap mütehassısları kanunu lâyiha
sının bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ha
vale edilmiş olduğu Maliye, Adliye ve Bütçe en
cümenlerinden seçilecek beşer azadan mürekkep 
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muvakkat bir encümende müzakeresini arz ve I 
teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Serbest hesap mütehassısları ka
nunu lâyihasının Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menlerinden seçilecek beşer azadan mürekkep bir 
Muvakkat Encümende görüşülmesi hususundaki 
takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve Muvakkat Encü
men kurulmuştur. 

2. — Avrupa Konseyi Istişari Asamblesinin 
XII nci Devre toplantısına memleketimizi temsi-
len katılacak Heyet için âza seçimi 

REÎS — Müsaade ederseniz gündeme geçme
den önce seçimleri yapalım. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum, 

REÎS — Buyurun Fethi Çelikbaş... 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Avrupa Konseyi îstişari Asamblesi 
her memlekette, kanunla tasdik edilmiştir. Âza 
memleketlerin buna göre, parlâmentolarını temsil 
etmek üzere îstişari Asambleye iştiraki bir hük
me bağlanmıştır. 

Türkiye Avrupa Konseyine girdiği günden 
beri, îstişari Asambleye, Parlâmentoda, mevcut 
grupların, mevcudu nispetinde delegasyon kon
tenjanı ayırmak suretiyle bir tatbikat yer almış
ken, ilk defa bu yıl, esbabı mucibesini bir türlü 
anlayamadığımız düşüncelerle, Riyaset Divanı 
C. H. Partisi Grupunun 170 küsur kişilik mebu
sunu âdeta yok farzetmiş (Soldan, yok zaten ses
leri) ve Türkiye'nin Avrupa Asamblesinde ken
disine tahsis edilen delegasyonun heyeti umumi-
yesini olduğu gibi iktidar partisi grupundan 
seçtirmek yolunu ihtiyar etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin Avrupa 
Konseyine girmesi, bu Konseye giriş tarihini 
bu işleri takibedenler yahut Avrupa Konseyi 
toplantılarına giden mebus arkadaşlarımızın pek
âlâ öğrenebildikleri gibi, öğrenebilecekleri gibi 
kolay olmamış ve bu bakımdan da bu sistem içi
ne girmiş bulunduğumuz bir sırada demokratik 
tatbikatı bir köşeye itivermek suretiyle ve sanki 
Türk Parlâmentosunda bir tek parti varmış gibi 
Avrupa Konseyi Asamblesinde Türkiye hakkın
da birtakım endişeli fikirlerin ortaya çıkmasına 
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I, sebebiyet verecektir bu. (Soldan, gürültüler) Va

himdir bu. 
NECATÎ ÇELÎM (Aydın) — Böyle bir endi

şe mevzuubahis değildir. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Necati 

Bey, lütfedin, gelin, konuşun da millet öğren
sin. 

NECATÎ CELİM (Aydın) — Orada da 
konuşurum. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Konuşa
mazsın. Hele bu mevzuda konuşamazsın. 

Fevkalâde vahimdir, diyorum. Sebebi şu
dur: Bendeniz bu konseyin daimî komitesinde 
bir yıl .çalıştım. Avrupa • Konseyinin âzası ol-
mıyan iki memleket müşahitler bulundurmak 
suretiyle müzakereleri takibettiriyordu. Bun
lardan biri Avusturya diğeri Yugoslavya idi. 
Gündemde müzakere edilen madde şu: Avusturya 
ve Yugoslavya Avrupa Konseyine iştirak etmek 
için müracaat etmişler. Komisyon Başkanı 
Fransa'nın eski Hariciye nazırlarından De Men-
ton. Almanya temsilcisi, Sosyal Demokrat Par
ti erkânından Bundestag, îkinci Reisi profesör 
Kari Schmit söz aldı. Fevkalâde ağır kelimeler
le -Trabzon Mebusu bir arkadaşımız da bera
berdi; şimdi mebus değil- dedi ki Avusturya'
nın Avrupa Konseyine girmesine hiç kimsenin 
itiraz etmesi mümkün değildir. Fakat ben Riya
setten sistemi ve rejimi bamkaşka olan bir mem
leket Yugoslavya'nın Konseye girme talebinin 
değil müzakeresini, gündeme alınıp alınmaması 
mevzuunda ;dahi hicap duyup duymadığını 
öğrenmek isterim. Avrupa Konseyi toplantıla
rına giden temsilciler ne bir memleketi temsil 
ederler, ne de bir partiyi. Konuşmalarında ve 
fikirlerinde şahısların mesuliyeti altındadırlar 
ve son derece açıktırlar. Bu şekilde birbirlerine 
hücum ederler. O gün ben nasıl oraya gitmiş
sem, bugün buraya 170 kişilik bir gruptan neden 
bir kimse gelmemiş denince ne cevap verile
cektir? 

NECATÎ ÇELÎM (Aydın) — Ben cevap ve
receğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Siz âlimi 
külsünüz. 

Şimdi arkadaşlar, ben bilhassa bir konuda 
yarın müzakerelere iştirak edecek, aday arka
daşların noktayı nazarlarını bu kürsüden ifade 
etmelerini faydalı görüyorum. Çünkü o arka
daşlar, ferdî mesuliyetleri içinde münferiden 
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orada va.zife görürler. Ben arzu ediyorum ki, 
Avrupa Asamblesinin statüsü dâhilinde vazi
fe görmüş 'bir arkadaşınız olarak arzu ediyo
rum M; Türkiye delegasyonunda vazife alacak 
olanlar, orada ne beyan edeceklerse evvelâ bu
rada konuşsunlar da biz de öğrenelim. Bunun 
zararı §u partiye, bu partiye değildir arkadaş
lar, milletedir, Türkiye'yedir. Ve bunun zararı 
bildiğiniz şekilde ifade edilemez . Yarın Tür
kiye'nin bir meselesi oraya gittiği zaman, bi
zim bu tutumumuzu bilen adamlar ona göre rey 
verirler. Ben Riyaset Divanını böyle bir duru
ma saihip ve mezun da telâkki etmem. Türkiye, 
Avrupa ' Asamblesinin statüsünü bir kanunla 
tasdik etmiştir. Bu sebepden ben bir kere bu 
seçimin bugün yapılmamasını rica edeceğim; za
ten müstacel bir mesele de değildir. Riyaset 
Divanının, bu işi bir kanunla tasdik ettiğimiz 
Avrupa Konseyi îştişari Asamblesinin Statüsü 
hükümleri dairesinde bir kere daba gözden ge
çirmesinde memleket için faide görüyorum. Bu, 
hissî mesele değil, hukuki meseledir. Muhterem 
Heyetinizi böyle bir mevzu dolayısiyle ufak 
hesaplar peşinde koşar görüyor insanlardan de
ğilim. Hüsnü Yaman ve Necmeddin önder ar
kadaşıma ifade etmek isterim ki bu huyların
dan vazgeçsinler... 

REİS — Tek tek hitabediyorsunuz, rica ede
rim siz umumi konuşmanıza devam edin. 

HÜSNÜ YAMAN (Kırklareli) — Neden 
benden bahsediyorsunuz?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Size hi-
tabediyorum... 

HÜSNÜ YAMAN (Devamla) ~- Ne hakkın 
var, bir şey söylemediğim halde benden bahset
memene.. 

REİS — Rica ederim, Fethi Bey karşılıklı 
konuşmayın, münakaşayı siz davet ediyorsu
nuz sözünüze devam edin... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Müda
hale eden arkadaşlara siz müdalhale etmediği
niz için soyuyorum. 

REİS — Siz konuşmanıza devam edin. on
ları susturmak 'benim vazifemdir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
size bir kere dalha hatırlatayım ki; kanunlar 
dairesinde vazife gören bir mebusu tekdir et
meye hakkınız yoktur. Ama serin kanlılıkla 
bizi vazifeye davet etmenizi hürmetle karşıla-
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nm. Bir mubassırın talebesini tekdir ^der gibi 
davranmaya hakkınız yoktur. 

REİS — Riyasetin sizden bu yolda ders al
maya ihtiyacı yoktur. (Sağdan gürültüler) De
vam buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) 4- Bunu 
vatandaş biliyor. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Riyasete; bugün gün
deme dahi alınmamışken âdeta emrivaki ile 
gündemi hiçe sayan, Türk milletinin yüksek 
menfaatlerini yüzde yüz ihlâl eden bir tutum
dan sakınmasını kendisine hatırlatırım. Bu za
rarlı bir yoldur. Bunun zararı ne size, ne bize, 
bütün memleketedir. Böyle bir mevzuda hatalı 
bir hareket yapılırsa bu bir kaç yüz yûNk ça
lışmalarla tashih edilmez. Bu bakımdan bu yol
dan sakınmalıdır. İşi mâkulâtı dairesinde, umu
mi esasları dairesinde halletmek yolu varken, 
başka yollardan hareket etmeyi doğnjı görmü
yorum. Istirbam edeceğim, statünün (hükümle
rini bir kere daha tetkik fırsatını burunuz. On
dan sonra bir kanunla tasdik ettiğiııjiz Avru
pa Konseyi îstişarî Asamblesi Statüsü hüküm
leri dairesinde halledelim. Bugünkü hal tarzı 
memlekete zarar verecek bir hal tarzjı olacak
tır. • 

REİS — Necati Celim. 
NECATİ CELİM (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, Fethi Beyin beyanlarını dinledik. Bu be
yanlarında kendileri tezatlar içindedir. Diyorlar 
ki, «Avrupa Istişari Asamblesine parlamentola
rını temsil en değil, sadece o memleketimi bir me
busu olarak katılanlar dahi müstakillen 
dâvalarını müdafaa edebilirler, hatpâ orada 
kavga bile ederler. O halde kendilerinin. 
iddia ettiklerinin aksine, bir grup farkını 
gözetmeye bile lüzum kalmamış oluyor. Kal
dı ki, geçen sene burada yaptığımız seçimler
de biz Halk Partili arkadaşları. da seçtik. Onlar 
bir kararla mebuslarım bu vazifeden menettiler. 
Bizim kararımız, Meclisin verdiği karanlara hür
met etmekten ibarettir. Bu münasebetle Fethi 
Beyin beyanlarını lüzumsuz telâkki etmekteyim. 

REİS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, Avrupa Konseyine katılacak Türk 
Heyetinin seçilişini bir parti meselesi olarak ele 
almamak, bunu bir millî mesele olarak memleke
timizin tümünü ilgilendiren, memleketimizin dış 
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itibannı alâkadar eden bir mesele olarak üzerinde 
mütalâa yürütmek gerektir. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa Konseyine Türki
ye'nin girişi çok zor olmuştur. 1949 yılında Av- ı 
rupa Birliğine doğru giden bir hareket meydana 
gelmiş, bunun ilk merhalesi olarak Avrupa Kon
seyi kurulmuştu. Türkiye buraya dâhil değildir. 
Biz buraya girmek için teşebbüse geçtiğimiz va
kit Avrupa Konseyinde, büyük Avrupa gazetele
rinde, «Türkiye bir Avrupa Devleti değildir, Av
rupa Konseyine giremez» dediler. «Topraklarının 
ancak ufak bir parçası Avrupa'dadır, fakat gö
rüşü, yapılışı Avrupalı değildir.» iddiasında bu
lundular. Bu görüşlerle uzun boylu mücadele 
edildi ve sonunda, «Türkiye'nin ufak bir parçası 
Avrupa'dadır, ama tutumu, görüşü Avrupalı bir 
Devlettir.» fikri kabul edildi ve Türkiye Konse
ye kabul edildi, bize lâyık mevki verildi. Büyük 
devletlerden sonra Türkiye gelir, Yunanistan'dan 
öndedir. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin, Avru
pa'da mânevi, büyük bir itibarı vardır. Dünya 
değişiyor, iki dev devlet, Amerika ve Rusya ara
sında ancak Birleşmiş bir Avrupa'nın ayakta du
rabileceği kanaati hâkim olmaktadır. İşte bu üçün
cü büyük kuvvetin nüvesi Avrupa Konseyidir. 
Türkiye Avrupa Konseyi içinde şerefli mevkiini 
almıştır, bu mevkii devam ettirmek zorundadır. 
Avrupa Konseyi bir nevi Avrupa Parlâmentosu-. 
dur. Statüsüne göre buraya gelen delegeler ken
di parlâmentoları tarafından seçilir. 

Konsey üyeleri, sadece kendi memleketinin 
mebusu değil, Avrupa'nın mebusudur. Nasıl 
Türkiye'de bir mebus sadece seçim bölgesinin 
değil, bütün Türkiye'nin mebusu ise, aynı şekil
de Konsey üyeleri Avrupa mebusudurlar. Üye
ler Konseyde bu sıfatla konuşur, bu şekilde mü
talâalar yürütür. Böyle önemli bir topluluğa di
ğer memleketlerin nasıl üye seçtiğini tetkik et
mek ve ona göre hareket etmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa Konseyi Asamb
lesinin geleneği, oraya dâhil olan bütün memle
ketlerin takibettikleri usul şudur : Her memle
ket, kendi parlâmentosunda temsil edilen me
buslarının adedine göre partilere kontenjan ayı
rırlar. Parti grupları kendilerine ayrılan kon
tenjan adedine göre gruplarında seçim yapar
lar. Bunun başka çaresi de yoktur. Elbet, parlâ
mento çoğunluğunun diğer gruplar içinden se
çim yapması düşünülemez. Başka türlü hareket, 
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Avrupa Konseyindeki itibarımızı zedeler. Avru* 
pa Konseyine zorla girdik. Elbet çıkmak iste* 
meyiz. (Soldan, gürültüler) 

Avrupa Konseyine muhtelif memleketlerin 
yeniden Avrupa Konseyine girme teşebbüsleri 
müzakere edildi. Bâzıları alındı. Bunlar demok-
ratik memleketlerdi. Bünyeleri hür Avrupa ca
miasına uyduğu için alındılar. Bâzıları alınmadı. 
Bunlardan bünyeleri demokratik olmıyan mem
leketlerden Yugoslavya ve İspanya'yı almadı
lar. Bunların bünyesi hür memleketler camiası
na girmeye müsait değildir, aramıza giremez de
diler. 

Bu meselede acele etmiyelim, Statü gereğin
ce Avrupa Konseyine katılacak heyetin Mecli
simizdeki muhalefeti de temsil etmesinde fayda 
vardır. Sadece iktidar partisinden gitmesinden 
zararlı olur. Sadece iktidar partisinin Avrupa 
Konseyinde temsil edilmesi memleketimiz aley
hinde olur. 

HÜSNÜ YAMAN (Kırklareli) — İştirak et
mediniz geçen sene. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — İştirak ede
cek arkadaşları Grupumuz seçmediği için işti
rak edilmedi. «Ben çoğunluktayım, muhalefet 
içinden istediğimi seçerim» fikri mâkul değil
dir ve elbet kabul edilemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin geleneği de böyledir. Gruplar 
Konseye gidecek üyelerini kendileri seçer. Me
seleyi yeniden inceliyelim. Ben eminim, memleket 
meselelerini üstün tutan arkadaşlarım da aynı 
kanaate vâsıl olacaklardır. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; ben demin Avrupa Konseyinin ana 
mukavelesi demek olan statüsünün hükümlerin
den bahsettim. Bu statünün hükümlerine göre; 
âza memleketlere muayeyn kontenjanlar tanın
mıştır, belllidir. Seçilen her mebus Avrupa Kon
seyine gittiği andan itibaren kendi şahsi mesu
liyeti altında çalışır. Madde var. Ama oraya gi
denlerin parlâmentolarında temsil edilen grup
lar nispetinde de delegasyonda yer almaları tat
bikat icabıdır. Oraya giden arkadaşlarım gör
müştür, orada «Grup sosyalist»- diye bir grup 
vardır. Belçika Sosyalist Parlâmentosundan gel
miş sosyalist mebus vardır. Fransız Parlâmen
tosundan gelmiş sosyalist mebus vardır. Bunlar 
sosyalist bir grup içinde muayyen meselelerde 
doktriner surette müzakere ve münakaşalar 
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ederler. Bunun yanıbaşmda çeşitli parlâmento
ların liberal mebusları, liberal bir grup meyda
na getirirler. Biz, bu esaslar dâhilinde âza bu
lunduğumuz topluluk içinde şu şekilde temsil 
edilecek olursa bundan memleket zarar görür. 
Hattâ bu fevkalâde tehlikelidir. 

Demin arz ettim. Buraya âza seçilen mebus
lar hükümetlerinin tutumuna bağlı değildir. 
Orada, aynı parlâmentodan gelmiş, mebusların 
birbirlerine karşı çok ağır konuşmalarına şa-
hidoldum. İki Alman mebusu, kendi memleket
lerinin meselelerine dair çok ağır şekilde ama 
fikir olarak birbirlerini tenkid ettiler. 

Bu hava içinde böyle tek parti olarak temsil 
edilmek bize zarar verir arkadaşlar. Bunun bü
yük zararı vardır. Çünkü Avrupa Konseyine se
çilmiş olan insanlara bakacak olursanız, bu in
sanlar sadece Avrupa Konseyinde temsilci olan 
bir siyaset adamı değildir. Bunlar parlâmento
larında gruplarının liderleri olan insanlardır. 
Bunlar beynelmilel siyasi konferanslarda da çok 
kere memleketlerini temsil ederler. NATO Kon
seyine onlardan giderler. Bunlar partilerinde 
nafiz olan insanlardır. Böyle insanların karşısı
na bu hal ile gidilmek faydalı değildir. Buraya 
yalnız iktidar partisinin delegelerini göndermek 
doğru olmaz. 

NECATI CELİM (Aydın) — Geçen sene 
gitmediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Geçen 
sene gidilmemesinin sebebi başkadır. Her grupa 
ne kontenjan verilirse, o grup da kontenjanının 
adaylarını tesbit eder vo Meclis bu grup aday
larını tasvip ve tescil ederdi. Tatbikat bu idi. 
Bu yapılmadığı için gidilmedi. (Soldan gü
rültüler) Şimdi, Necati Beyciğim asabil eşme
yiniz. Burada Türkiye'nin dahilî bir mesele
sini hallediyor olsak mesele kalmaz. 

REİS — Fethi Bey, siz umuma hitabedi-
nk, cevap vermeyiniz. (Sağdan gürültüler) Ne 
oluyor beyefendiler, hep birden niçin gürültü 
«diyorsunuz? Rica ederim sükûneti muhafaza 
edinte. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte-
terem arkadaşlar, konuştuğumuz mesele mem
leketimizin bir iç meselesini ilgilendiren bir 
konu değildir. Türkiye'nin enternasyonal mü
nasebetleri bakımından fevkalâde hayati bir 
meseleyi konuşuyoruz. Hayır diyorsanız, gelin 
kürsüden, konuşun mesuliyet alın arkadaşlar. 

Ben izah ediyorum, diyorum ki, Avrupa Kon
seyi Istişari Asamblesi delegelerine bakanız. On 
seneden beri beynelmilel münasebetlerdi mem
leketlerini temsil eden delegelerin listelerine 
bakınız. Yüzde ellisi behemahal aynı zatlardır. 
Bu derecede memleketin politikasında nafiz 
insanlar oradadır. Onun için arkadaşlar, sade
ce Demokrat Parti ekseriyette bulunduğu için. 
yalnız onlar temsil ediliyormuşeasmaj delege 
göndermek tehlikelidir. (Soldan neden tehlikeli, 
anlayamadık sesleri.) Arkadaşlar buj tehlike 
anlayışa göre değişir. Hiç kimse topla! tüfekle 
karşınıza çıkmaz. Ama Türkiye bir |yabancı 
memleketten kredi alacağı zaman bir tanesi kürsü
ye çıkar, havır vermezsiniz, der. Biz bunları 
gördük. 1955 den sonra 1956 yılında gjıden ar
kadaşlarımız bilirler, tıpkı. Marşal Plânıhm baş
ladığı gibi, Avrupa kalkındıktan soıjıra üç 
Avrupa memleketinde Güney - italya Ymmms-
tan ve Türkiye'nin kalkınması için bir fon tesis 
edilecekti. Karar alındı Assaınblede. Fakat Ve
killer Konseyinden eıkartılamadı. Ve Türkiye, 
meni lekenimiz, bu fondan faydalanacaktı. Fran
sızlar!, Belçikalıları Hollândalıları, Almanları 
ikna ettik. Fakat dediğim gibi Avrupaj Konse
yinden karar çıktığı halde bu iş Vekiller Kon
seyine»- yürütülemedi. (Soldan, gürültüler.) 

MİTHAT PERİN (İstanbul) - Necjir teh
likesi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) —j Mithat, 
Bey, gelin konuşun burada. 

Arkadaşlar, çok rica ederim, hemen söyle
yeyim ki ben katiyen kendi m aday olacak (la deği
lim. Fakat işi dar bir zaviyeden, parti zaviye
sinden yürütmenizi anlamıyorum. Af bjıyurun, 
anlayamıyorum. Bir milletvekilini Türkiye'nin 
bu derece mühim bir dâvasında bu ! derece 
kendisini her hangi bir kayıttan azade adjdedecek 
bir mebus olarak kabul edemiyorum. Necati 
Beyin fikrini tasvibetmiyorum. 

NECATİ CELİM (Aydın) --. Ben de se
nin fikrini tasvibetmiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) —jBu ba
kımdan bir takrir veriyorum. Eğer bisjam dü
şüncemizde hatalı bir taraf varsa rica edece
ğim statüyü tetkik edin; Pazartesi gününe kal
sın. Haklı iseniz ııoktai nazarınızı' yürütürsü
nüz. Bakın Avrupa Konseyinde âza olan me
busları çağırıyorum. Neden gelmiyorlar? Kür
süden onlar niye konuşmuyorlar. 
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rem arkadaşlarını, Avrupa Konseyi İstişari Asam-
Iblıesi, ismi üzerinde, bir tstişari Asambledir. He
nüz arzu edilmekte olmasına rağmen Avrupa için 
Avrupalılararası bir parlâmento vasfını iktisa'b-
etmemiştir. Bu tstişariAsamblede diğer parlâmen
tolar gibi Türkiye'de temsil edilmiştir, İstişari 
Asamblede, bendenizin bildiğim kadar, parlâmen
toların mutlak surette partilerle mütenasip bir 
surette temsil edileceğine dair bir hüküm mev
cut değildir. Her parlâmentonun temsili, kendi 
takdirine ve kendi usullerine bırakılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, esas meseleye 
•geçmek lâzım!gelirse, bizler her hususta olduğu 
gibi bu hususta da partiler arasında iyi bir 
(Co - existence), iyi bir geçim şartlarının ve 
Mecliste lıüSnü muaşeret halinde parlâmentoyu 
temsil şartlarının mevcudiyetine taraftar olduğu
muzu mükerrer vesilelerle göstermiş bulunuyo
ruz. Bu usule aykırı bir hareket hiçbir zaman De
mokrat Parti tarafından gelmemiştir. (Sağdan, 
«Aaa» sesleri) 
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Şimdi arkadaşlar, bendeniz bir takrir ve

riyorum. Bugünkü hattı hareket iki yönden 
hatalıdır. Evvelâ müstacel bir mesele karşısın
da değiliz ki, gündeme alınmadan Riyaset Di
vanı bunu halletmek istiyor. Buna aklım er
miyor. Gündeme alınır. Her sene. yapıldığı 
gibi yürütülür. "Riyaset Divanının bu hattı ha
reketi Nizamnameye aykırıdır, bir. 

İkincisi, esasa mütaallik mütalâaları arz et
tim, memleket için bu hattı harekât yanlıştır, 
zararlıdır. Avrupa Konseyine itşirakedecek arka
daşlarımızın buradaki konuşmaları Konseydeki di
ğer delegelerin dikkatinden kaçmıyacaktır, ben 
bunun mesuliyetini bu arkadaşlar alsın istiyorum, 
sebep bu. Şimdi bütün bunların üstünde mem
leketin bu derece hayati bir meselesini siz ha
taya kapılıp burada geçiştirirseniz bu iyi ne
tice vermez. Ben geçen Avrupa Konseyi de
lege listesine baktım. Bu listede devamlı olarak 
istifa ettikleri halde ve bu istifalarını burada 
beyan ettikleri halde bu husus Avrupa Kon
seyine yazılmamış olacak ki, iki Halk Partili 
mebus arkadaşımızın listede adı devamlı olarak 
geçmiştir. Riyaset Divanı Hariciyeye bildirip, 
o da kendilerinin istifa ettiğini yazsaydı, delege
ler arasında bunların ismi yazılnııyaca'ktı tabiî. 
Bu tehlikeyi bildiği için Riyaset Divanı veya 
Hariciye Vekâleti Halk Partili arkadaşlarımın 
isimleri, bunların seçildiği misyonun devam et
tiği müddetçe Fethi Ülkü ve Halil Gürün O. H. 
P. diye çıktı arkadaşlar. Şu halde Riyaset Divanı 
memleket için hatalı bir tatbikatta meydan verme
mek için Halk Partisinden istifa eden delegeleri 
dahi, aynı heyet arasında göstermek lüzumunu 
hissediyor da reprezantatif bir delegasyon olması 
gereken heyeti bu defa bu karakterinden mahrum 
ediyor ve sadece D. P. mebuslarından mürekkep 
bir heyet seçilmesini teklif ediyor. Bu defa kon
seyde bakacaklar 10 tane milletvekili, hepsi (Par-
tie Demoerate) Demokrat Partiden, ötekiler yani 
O. H. P. liler nerede diye soracaklar. Geçen sene 
isimler yazılmıştı. Şimdi arkadaşlar benim vazi- I 
fem bu memleketin kanunlarla tasdik ve tasdik 
edilen anlaşma hükümleri dairesinde Türkiye'
nin menfaatleri aşikâr olan bir konuda Muhterem 
Heyetinizi ikaz etmektir. Benim vazifem burada 
bitmektedir. Bu hususta bir takrir veriyorum, re
ye konmasını rica edeceğim. 

REÎS — Beihzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (tamir) — Çok muhte- | 

Muhterem arkadaşlar, burada konuşan arka
daşlardan Kasım Gülek Bey işi oraya kadar götü
rüyor ki, eğer kendileri arzu ettikleri şekilde bu 
beynelmilel Avrupa tstişari Asamblesinde tem
sil edilmezse Avrupa Konseyinden ihracımız dahi 
bahis mevzuu olacaktır. Zaten arkadaşımızın bü
tün hareketleri daima böyle vahi tehditlere isti-
nadetmekttedir, eğer jurnallara istinadetmiyorsa. 
(Soldan, bravo sesleri) Kasım Gailek Beyin 
NATO toplantısında bir Demokrat arkadaşı hak
kında değil, kendi Grup Reisvekilliğini yapmış 
olan arkadaşı hakkında tavruharefeeti, Türkiye 
delegasyonu içinde ne gibi moeurs'lerin sakim 
âdetlerinin sokulması teşebbüsünde bulunulduğu
nun kâfi bir delilidir. (Soldan, alkışlar) 

Binaenaleyh geçen sendki meseleye gelecek 
olursak, geçen seneki mesele şudur : Her partiden 
Meclisinizi şerefle temsil edecek arkadaşlara rey 
istenmiştir. Bu bir rey meselesidir. Geçen sene bu 
seçim yapıldı. Muhterem Heyetiniz, muhalefet de 
dâhil olmak üzere, kendisini Strazburg'ta temsil 
etmelerini arzu ettiği muhterem zevatı, şerefli 
arkadaşları intihalbetiti. Bu intihapta Halk Par
tisi kendisine düşen vazifeyi neden ifa etmemiş
tir? Madem ki, Avrupa tstişari Asamblesine işti
rak etmek memleketin şerefli menfaatleri bakı
mından bu derece mühim, bu derece hayati mese
ledir; bu mühim ve hayati meseleden kaçınmış 
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olmalarının sebebi ne olabilir? (Stoklan, alkışlar, I 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, çok aşikâr olarak gö- I 
rülmekıtedir ki, bu beynelmilel delegasyon mese
lesinde, dâhildeki meselelerde olduğu gibi Halk 
Partisi maalesef memleket menfaatlerini değil, 
münhasıran ve münhasıran parti ihtiraslarını 
'gözetmedi yoluna gitmiştir. Bunları da Muhterem 
heyetinizin tasvip etmiş olmasını son derece 
mümkün ve tabii görmek lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, îstişari Asamble
de Türkiye Parlamentosunun ne suretle temsil 
edileceği bize dikte edilecek bir husus değil
dir. Demin de arzettiğim gibi, bu asamblede 
muhalefet mümessillerinin bulunması şayanı arzu 
olurdu, fakat geçen seneki tecrübe bize göstermiş
tir ki muhalefet partisi Asambleye Türkiye 
Büyük Millet Meclisini küllolarak temsil et
mek üzere değil, bir parti görüşünü, kendi gö
rüşünü memleket içinde şahidi olduğumuz sa
kim bir tarzda temsil etmek üzere iştirak et- ! 
m ek itemektedir. Maalesef memleket' dahilin
deki hareketlerinde tezahür ettiği veçhile bu 
hareketleri bizim ne demokratik icaplarımıza 
ve ne de Anayasamıza uygun düşmemiştir. 
uygun düşmemektedir. Bu itibarla Halk Partisi 
bizim tavır ve hareketlerini tasvip etmediğimiz 
kimseleri Türk parlâmentosu delegasyonu ola
rak Strazburg'a göndermeye bu Meclisi icbar 
edemez, hiçbir suretle mecbur edemez. (Soldan 
alkışlar) 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarım ; Sayın Necati Celim'in bir sözü üze
rine söz almış bulunuyorum. Necati Celim ar
kadaşımız geçen sene Avrupa Konseyi îstişari 
Asamblesine âza seçimi münasebetiyle iki Halk 
Partili arkadaştan bahsederken, «O. H. Partisi 
Grupu karar alarak bu iki arkadaşı gönderme
di» dediler. Hayır arkadaşlar, C. II. Partisi 
Grupu sureti kafiyede böyle bir şey empoze ede
mezdi, etmemiştir de. Biz sadece vicdanımız
dan gelen sesle istifa ettik. (Soldan «doğru 
konuş» sesleri) Müsaade edin, sebebini size arz 
edeyim. Maalesef yaptığımız fedakârlığın bu
gün D. P. nezdinde müessir olmadığı neticesini 
görmekle müteessirim. 

Bizim istifa edişimizin sebebi şuydu arkadaş
lar, zabıtlarla mevsuktur, o zamanki ifademi ay
nen hafızamın sadakatine emin bulunarak ifade I 
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ediyorum : Büyük Mecliste grupların gruplara 
hürmetkar olması lâzımdır demiştim. Avrupa 
Konseyi seçiminde her grupa kontenjan tanımak 
bir anane halinde teessüs etmişti. Halk Partisi 
kendisine verilen kontenjan gereğince 2 kişi se
çiyordu. Demokrat Parti grupunun kontenjanı 
8 kişi idi. Meclisten 10 kişi seçiliyordu. Şimdi
ye kadar teamül öyle idi. Demokrat Parti gru
punun seçtiğini Halk Partisi sureti katiyede ka
bul eder, Halk Partisinin seçtiği adayları da 
Demokrat Parti kabul ederdi. Geçen defe ilk 
olarak buna muhalif bir hâdise ile karşılaştık. 
Gruplardan D. P. diğerine hürmetkar olmuyor
du. Behzai Bilgin arkadaşımız Mecliste imtizacı 
teminden bahsetti, işte biz, seçilmiş olmamıza, 
mevkiin cazibolmasma rağmen, Meclisin tea
mülünün muhafazası için kendimizi feda ettik 
arkadnşlİRnm. 

Arkadaşlar; Avrupa Konseyi âzalığı elbet
te ki, şerefli bir iştir. Meclis çalışmaları içinde 
bir' milletvekili için bu heyete seçilmek iftihar 
edilecek bir hâdisedir. Bendeniz ve Halil Gü
rün'ün istifası kendimizi aciz içinde gördüğü
müz için değildir. 

Bendeniz 1953 te Nancy Üniversitesi Avru
pa. Konseyi stajyerliğine Paris Elçililimiz ta
rafından: gönderilmiş ve bunu ikmal etmiş bir 
arkadaşınızım, Orada konuşulan, yabancı dilin 
on altı sene hocalığını yapmış bulunuyorum, 
Devlet yabancı dil imtihanı vermiş, Sorboıı'da 
tahsil etmiş durumdayım. Bütün bunlara rağ
men o vazifeyi bir fikre feda ettik. Meseleyi 
anlamamış arkadaşlarımın olduğuna kaaniim. 

Tekrar edeyim, Büyük Mecliste bir teamül 
vardır, bugüne kadar devam edegelmiştir. 
Grupluların haklarına hürmetkar olmak lâzım
dır, onların seçtikleri arkadaşlara, itimadet-
mek lâzımdır. Dikkat buyururlarsa benim ve 
arkadaşımın bu dâvada yaptılıınız jest Halk 
Partisi Grupunun değil, aynı miktarda De

mi okrat Parti Grupunun şahsiyetini ve huku
kunu sıyanet içindi. Biz bunu yapmasaydık 
ziria bir daha ki, seçimde iş inada biner ve siz 
bizimkileri silerseniz biz de sizinkileri silerdik. 
Biz buna mâni| olmak için tâbir caizse, iki fe
dai olarak, bunu yaptık. Yoksa ben de o kon
seyde bulunmaktan şeref duyardım. Avrupa'
da diğer arkadaşlar gibi, gün geçirmekten ve 
siyasi kariyer yapmaktan memnun olurdum. 
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Tekrar ifade, etmek isterim ki, Grup bana 

istifayı empoze etmemiştir, edemez de. Zira 
Avrupa Konseyi Statüsü buna mânidir. Lıitf e-
dihiz, eğer bir usul ortadan kaldırılmak iste
niyorsa, yani parti gruplarının aday göster
meleri usulü zararlı görülüyorsa siz de aday 
göstermeyin, adayları ve azaları Büyük Meclis 
seçsin. Zira parti gruplarının aday gösterme
leri keyfiyeti Avrupa Konseyi Statüsünde yer 
etmiş bir madde değil, bir teamüldür. Eğer bu 
teamüle uymak istemiyorsanız siz de aday gös-
termeyita. Bir grup aday gösteriyorsa diğeri
nin de bu teamüle göre aday göstermesi lâzım
dır. Aksi halde bu teamül tek taraflı olarak 
ihlâl edilmiş olacaktır. 

O halde vaz'edilecek usul şudur: Ya iki 
Grup da azasını gönderecektir, şimdiye kadar 
olduğu gibi. Geçen sene bir fedakârlık yaptık, 
bu teamülü muhafaza pahasına istifa ettik. 
Veya... (Soldan, «niçin gitmedin?» sesleri) 
Bunu söyliyen arkadaşlara derim ki, kendileri 
seçilmiş olsaydı, bu şekilde fedakârlıkta bu
lunacaklarını tahmin etmezdim. Burada seçi
lip de gitmiyen arkadaşa, niçin gitmedin de
meye kimsenin hakkı yoktur. Avrupa Konse
yinin Statüsü buna mânidir. Mebus şahsan 
Avrupa Konseyine hareket eder. Biz burada 
istifa ettik. îşin doğrusu istifamız Avrupa 
Konseyine olmalı idi. (Soldan, «niçin yapma
dınız?» sesleri) Niçin yapmadım, kendimi B. 
M. Meclisinin içinde yapılmış olan bu türlü 
haksız bir muameleyi Avrupa Konseyine sira
yet ettirmemiş olmak için! 

Arkadaşım Fethi Çelikbaş ifade etti. Bu
güne kadar Konseyin bütün neşriyatı aynen 
adresine geldi ve orada ismimiz okundu. Hat
tâ iki gün evvel kapanış kongresine davet edil
dik. Bir konsey başkanının ölümü dolayısiyle 
cenaze merasimine Strazburg Belediye Reisin-
ee davet edildim. En ufak teferruatta ihmal 
edilmedik, fakat asla gitmedik. Gitmeyişimi-
zin sebebini tekrar tekrar ifade ediyorum : 
Meclisimizde imtizacı sağlamak ve her iki Gru-
pun karşılıklı hürmetini temin etmek ve iki 
tarafın kontenjanlarına saygı göstermek... Ama 
arkadaşlarımız tek taraflı çalışmak istiyorlar 
ve hattâ bu Grupun kontenjanını dahi kendi 
hisselerine almak istiyorlar. Eğer bu, bir tea
mülün tahribi değil ise cadece gasıptır denile
bilir arkadaşlar. Bunu açıkça konuşmak lâzım-
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gelir. Buna ne bu Grupun, ne de şu Grupun 
hakkı yoktur. Fakat eğer temsilci gidecekse 
arkadaşlar, şimdi iki Grupun, iki tarafta bu
lunan milletvekillerinin sayısının nazara alın
ması lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Avrupa Konseyi gibi bir Yüksek Mecliste an
cak bu suretle temsil edilebilir. Bunun dışın
da takibedilecek yol Meclis içinde nahoş bir 
hava yaratmaktan başka bir şeye yaramıya-
caktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

REÎS — Halil Gürün... 
HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz muhterem meslektaşımın 
buradaki beyanına kısaca temas ederek sözü
mü bitireceğim. 

. Gerek geçen seneki seçimden sonra, ge
rekse şimdi Fethi ü lkü arkadaşımın buradaki 
beyanı ile benim de görüşüm Yüksek Meclise 
ifade edilmiş bulundu. Size her şeyimle temin 
ederim ki, C. H. P. seçilen şahıslar üzerine bu 
vazifeden ayrılmaları, bu yüksek hizmete git
memeleri ve çalışmamaları için en ufak bir 
tazyik, telkin ve tenbihte bulunmuş değildir. 
Fethi Ülkü arkadaşım benim de iştirak et
miş olduğum noktai nazarını ifade etmiştir. 
Yegâne arzumuz olan gruplar arasındaki bu 
gibi meselelerde teessüs etmiş olan teamülün 
yıkılmaması için bir feragattir bu. 

Arkadaşlar, biraz evvel de arkadaşımızın 
dediği gibi, bir taraf Grup olarak namzetleri
ni gösteriyor, mukabil taraf buna lâzimgelen 
saygıyı gösteriyor, fakat diğer taraf da aday
larını tesbit ettiği halde mukabil taraf gere
ken hürmeti, saygıyı göstermiyor. 

Daha evvel seçilmiş arkadaşların konseydeki, 
tutumları Demokrat Parti tarafından tasvibe-
dilmiş olmıyabilir. Şunu da kabul etmek lâzım
dır ki, Avrupa Konseyine seçilmiş olan arka
daşlar kendi memleketlerinin gerek Grup, gerek 
Meclis ve hattâ hükümet gibi, hiçbir faktörün 
tesiri altında değillerdir, olmamalıdırlar. Arka
daşların da ifade ettikleri gibi tam bir serbesti 
içinde görüşlerim ifade edebilmesi lâzımdır, za
rurettir. Bu arkadaşların Avrupa Konseyindeki 
tutumları Demokrat arkadaşları gücendirmiş olsa 
bile C. H. P. Grupunun bu teamüle gösterdiği 
hürmeti Demokrat Parti grupunun da göster
mesi lâzımdır. Hakikaten arkadaşlar, mesele kü
çümsenecek ve biraz da bir grup dâvası olarak 
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hissiyat ile halledilecek-bir mesele değildir. His
siyat ile bu meseleyi bu mecraya dökmektense 
bir iki gün sonraya bırakmak daha doğru olur. 
Tâ ki etraflı bir şekilde düşünüldükten sonra 
karara varılsın. Bu tarzı hareket ancak Büyük 
Meclisin vakarına yakıdan dürüst bir hareket ola
caktır. Fethi Beyin de söylediği gibi Demokrat 
Parti Meclis Grupu namzet göstermekten vazgeç
sin. Seçim Umumi Heyetçe ve adaysız olarak 
yapılsın. Çünkü birbirlerimizin durumunu, tem
sil kabiliyetini aşağı - yukarı biliriz. Biz size 
itimat ederiz, siz de bize itimat eldin, bu seçimi 
beraber yapalım, Konseyi istifham karşısında bı-
rakmıyalım. 

REİS — Basri Aktaş. 
BASRÎ AKTAŞ (Kastamonu) — Pek muh

terem arkadaşlar, benden evvel konuşan C. H. 
Partili arkadaşların şahısları adına yaptıkları 
konuşmaları dikkatle dinledim. Derhal ilâve ede
yim ki; bu kanuşmaların esasını teşkil eden, Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızın ifade ettikleri husus
lar tamamen hakikate aykırıdır. Avrupa Kon
seyi statüsü bir kanunla Büyük Millet Meclisi 
tarafından 1949 yılında tasdik edilmiştir. Fakat 
oradaki esaslar seçimi doğrudan doğruya hükü
metlere bırakmıştır. Âza memleketlerin bir kıs
mında bunlar, parlamento üyeleri arasında ya
pılan seçimle ayrıldığı gibi, bir kısmında da bu 
usul cari değildir. Şimal memleketlerinin bâzıla
rında Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi azaları 
Hükümetleri veya Hariciye Vekâletleri tarafın
dan seçilir ve oraya gönderilir. Harcırah ve yev
miyeleri de o memleketin hariciyesi vasıtasiyle 
ödenir. Nitekim bizde 1949 da bu böyle olmuş
tur. 1949 da Hariciye Vekâleti tarafından 
bir heyet gönderilmiş, heyet başkanı rahmetli 
Necmeddin Sadak ile birlikte Kasım Gülek de 
gitmiş bulunuyorlardı. Azaların seçim vazi
yetlerini bu suretle ele aldıktan sonra, Türk 
Hariciye Vekâletinin veya Hükümetinin Par
lamentoyu temsil eden partilerden şu veya bu 
kadar âza alması meselesinde yine doğrudan 
doğruya Yüksek Meclisin ekseriyetinin vereceği 
nihai karara bağlı olduğu aşikârdır. 

Şimdi bu niçin böyle oldu? Arkadaşlarımız 
mesuliyeti kendilerinde aramalıdırlar. Kasım 
Gülek, 1957 yılından 1958 yılma kadlar Straz-
burgda ve Paris'ta Avrupa Konseyi toplantı
larında yaptığı konuşmalarını hatırlamalıdır. Ka
sım Gülek, Avrupa Konseyine ayak bastığı gün 
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verdiği sual takririnde, o zamanki Haricice Ve
killeri Komitesi Reisi Türk Hariciye, Vekili 
Sayın Fatin Rüştü Zorlu'ya, insan hakları be
yannamesinin Avrupa memleketleri içerisinde, 
nasıl tatbik edileceğini sordular., (Sağdan «çok 
iyi sormuş» sesleri) (Soldan «Dinle, dinle; ar
kası var» sesleri) (Gürültüler) Yanında oturan 
yabancı bir mebus «Bu delege arkadaşımız her-
haljdie Cezayir'den bahsetmek istiyor» dedi. Bu 
böyle devam etti. Kasım Gülek ve arkadaşi Bü
lent Ecev.it bu fırsattan istifade ederek Avrupa 
istişari konseyini adeta G. H. P. nin bir ocak 
kongresi haline getirmek için gayret sarf ettiler. 
(Soldan, alkışlar) 

İrak'ta ihtilâl oMü. Avrupa konseyi topla
nıyor, Kasım Gülek'in ilk konuşması; efendim, 
Orta - Şark'ta halklar tarafından tutunmıyan, 
sevilmdyen idarelerin âkiıbeti, işte Bağdajd'daîki 
gibidir. (Sağdan; gürültüler) Avrupa milletle
ri, halkları tarafından sevilen ve sayılan dev
letlere itibar föstermektedirler. (Sağdan gürül
tüler) (Sağdan; «Sen ne söylüyorsun?*, ses
leri) Avrupa Konseyindeki partiniz temsilcile
rinin faaliyetlerinden bahsediyorum. (Sağdan; 
gürültüler) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sen ne konuşu
yorsun f 

REİS — Emin Bey rica ederim, müdalhale 
etmeyin. 

BASRl AKTAŞ (Devamla) — Seran, benim 
konuştuğumu anlaman için... 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — İşi şahsiyata 
döküyor. 

REİS — Emin Bey, lütfen arkadaşımızı din
leyin. 

BASRl AKTAŞ (Devamla) — Kasım Gülek 
arkadaşımızın en son faaliyeti, Büyük Millet 
Meclisinde seçilmedikten sonra Avrupa .Konse
yine giderek dört gün dört gece Yüksek Mec
lis aleyhinde bir karar çıkarmak ve takrir ver
dirmek için gayret sarf etmek olmuştur. Ka
sım. Gülek Avrupa Konseyinin kapısı Önüne 
gelmiş, bütün delegelere ve hariçten pro - ko
münist temayüllü tanınan zevata müracaat ede
rek Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçen se-
neki kararı aleyhinde bir takrir verdirmek ga
yesiyle dört gün dört gece uğraşmıştır. (Sol
dan; «Yazık, yazık», sesleri) (Sağdan; gürül
tüler) 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi Fethi Çelik-

baş'a cevap vereyim: Fethi Çeliklbaş, «Avrupa 
Konseyine Fethi Ülkü ve Doktor Halil Gürün 
arkadaşlarımız seçildikten sonra Hükümet bun
ların istifanamesini günlerce sakladı», dedi 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hükümet 
değil, Hariciye Vekâleti. 

BASRİ AKTAŞ (Devamla) — Ne ise, «Ha
riciye Vekâleti sakladı», dedi. (Sağdan; «Nota
yı», sesleri) 

Avrupa Konseyinin toplantısının ikinci gü
nü bendeniz Rei'svekili sıfatiyle bulunduğum 
celseye nota geldi, okundu. Dediler ki, «Halil 
Gürün ve Doktor Fethi Ülkü istifa etmişlerdir.» 
(Sağdan; gürültüler) Riyaset Divanının ıttıla
ına arz edildi. Yapılan muamele budur. Bir 
sene müddetle isimleri cetvellerde geçmişse bu 
bir yanlışlık eseridir. (Sağdan; gürültüler) 
Müsaade buyurun, Avrupa Konseyinin senelik 
kitabında, 21 Nisan 1959 tarihli kitabın 99 ııcu 
sahifesinde Türkiye'nin temsilcileri olarak 8 
Demokrat mebusun isimleri yazılıyor ve iki ar
kadaşın ismi boş bırakılıyor. Arzu eden varsa 
takdim ederim, tetkik edebilirler. 

Ben de Sayın Behzat Bilgin arkadaşımızın 
mütalâalarına iştirak ediyorum, C. H. Partisi
ni 1957 den sonra iç politika faaliyetlerinin ay
nen yabancı memleketlere inikası gayretinde 
devam etmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan; al 
kışlar) 

REİS — Daha 7 kişi söz almıştır. Kifayeti 
müzakere takriri var. Onu reye koyacağım. 

Kifayeti okutuyorum. 

Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Konsey seçiminin ya

pılmasını arz ve teklif ederim. 
Sakarya 

Selâmı Dinçer 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Kifayet aley
hinde. 

REİS — Buyurun. (Sağdan; «Sataşma var», 
sesleri) 

Emin bey, yalnız kifayet aleyhinde. Mevzuu 
genişletmeyin. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım; bendeniz kifayet aleyhinde konu
şacağım. 
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Mesele iyice tenevvür etmemiştir. Bir taraf 

birtakım iddialarda bulundu, bir kısım arka
daşlarımızı itham eyledi. İtham edilen arkadaş
larımızın bu ithamlara, bunların doğru veya ya
lan olup olmadığına dair cevap vermeleri, itham 
edilen arkadaşların mütalâalarını serdetmesi 
lâzımdır. Bu bakımdan, takrir zamansız veril
miştir. 

Eğer kifayet kabul edilecek olursa benim 
bir sözüm vardır; muhalefet milletin ekseriye • 
tini temsil etmektedir, konseye onların gitmesi 
lâzımdır. (Soldan; gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Sataşma 
var Reis Bey. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sataşma dola-
yısiyle söz istiyorum. 

REİS — Kasım Bey, sataşma yoktur. Yal
nız fikrinize mugayir fikir varsa, bundan söz 
verebilirim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Evet, bu hu
susta, 

REİS — Buyurun, bu noktadan söz veri
yorum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım; biraz evvel söz aldığım vakit haki
katen samimiyetle bu konuyu bir parti mesele
si değil, bir memleket meselesi olarak ele ala
lım, dedim. Hakikaten öyledir. Bu, istismar 
edilecek, partiler tarafından, kullanılacak .bir 
mesele değildir, memleketi yakından ilgilendi
ren çok mühim bir konudur. Kendisiyle Avru
pa Konseyinde bir aralık beraber çalıştığım bir 
arkadaşım hakkında hakikaten ağır ithamlarda 
bulundu. Benim, Avrupa Konseyindeki Ko
münist üyelerle iş birliği ettiğimi söyliyecek ka
dar ileri gitti. Arkadaşım gaflet içindedir. Av
rupa Konseyinde Komünist üye yoktur. Avru-

^ pa Konseyine, hür olmıyan, rejimi demokratik 
olmıyan memleketler kabul edilmezler. 

Sonra, burada konuşan Basri Aktaş bilme
lidir ki, bu Meclisin her üyesi en az kendisi ka
dar vatanperverdir. Türkiye'nin menfaatleri 
bahis mevzuu olduğu vakit bu Mecliste kalbi tit-
remiyecek bir tek insan yoktur. İsnatlarını bu 
yönden de aynen kendisine iade ederim. 

Şimdi gelelim Avrupa Konseyinin çalışma 
tarzına... 

REİS — Kasım Bey; saded dışına çıkma
manızı, bu hususa dikkat etmenizi bilhassa rica 
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ederim. Çünkü esas mevzu üzerinde konuşacak, 
söz almış ve sırada arkadaşlar,dahi vardır. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Burada şah
sıma, Avrupa Konseyi çalışmasında oynadığım 
role işaret ettiler, bunlara cevap vermek hak
kımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa Konseyinde 
mebuslar Avrupa mebusu olarak çalışırlar. Çok 
defa görmüşüzdür, İngiliz Sosyalist mebusu çı
kar, yine İngiliz Muhafazakâr mebusla müna
kaşa eder. Bu gayet tabiî görülür: 

Hiçbir Avrupa memleketi Avrupa Konseyin
de tek parti olarak temsil edilmemiştir. Bunun 
misalini veremezsiniz. Başlangıçta - 1949 yılın
da - statüsünde üyelerin parlâmentolar tarafın
dan seçilmesi hükmü yoktu. Sonradan tadil edildi 
ve (Parlâmentolar seçer) dendi. Ondan dola
yı JL949 senesinde Hükümetin Meclis içinden seç
tiği bâzı mebus arkadaşlar Avrupa Konseyine 
gitmişlerdir. Ama şimdi gayet sarih hüküm var; 
parlâmentolar seçer... 

EMÎN SOYSAL (Manın) — Maddesini oku 
da öğrensin. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — İşte okuyo
rum : 25 ııci madde (A) fıkrası : «îstişari 
Asamble üyesi parlâmentolar tarafından inti
hap veya onun tesbit edeceği bir usule göre tâ
yin edilmiş temsilcilerden teşekkül eder.» (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Gürültü etmeyiniz rica ederim. Ka
sım Bey siz de cümlenizi tamamlayınız. 

KASIM GÜLEK (Devamla) •— İzah ediyo
rum, Beis Beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tek üye memle
ket gösteremezsiniz ki, Avrupa Konseyinde tek 
partiyle temsil edilmiş olsun. (Solan, gürültüler) 
Avrupa Konseyinde her memleket parlâmento
sunu teşkil eden partilerin kendi grupları tara
fından seçilmiş üyelerle temsil edilirler. (Soldan 
gürültüler) 

Avrupa Konseyi henüz bir Avrupa Parlâ
mentosu değildir; ama bir Avrupa Parlâmentosu 
haline inkılâbetme yolundadır, buna ulaşabil
mek için de her memleket parlâmentosunde tem
sil edilen partilerin gruplan tarafından seçilen 
üyeler tarafından temsil edilirler. (Soldan, gürül
tüler) Aziz arkadaşlarım, sözümü bağlıyorum. 

Önümüzdeki konu C. H. P. nin veya D. P. 
nin bir meselesi değildir. Bu, Türk milletinin bir 
meselesidir. Avrupa'da Türk milletinin itibarı 
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meselesi ve bütün dünyada Türk milletinin iti-
ıban meselesidir. 

REÎS — Kasını Bey; mevzuun, meselenin çok 
dışına çıktınız. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Binaenaleyh 
buraya gidecek mebusların Türk Parlamentosun
daki grupları tarafından seçilmesi, lâzımdır. Ak
si, memleketimizin çok aleyhinde olur. Cevap 
veremeyiz. 

Avrupa Konseyinde vazife görmüş bir arka
daşınızım. Bu hususta sizi ikaz etmek vazifem
dir, Ben Avrupa Konseyinde Keisvekilliği yap
tım, komisyon başkanlığı yaptım. Orada nasıl 
çalışılır, nasıl itibar kazanılır iyi bilen bir arka
daşınızım. Sizleri ikazı kendim için vazife bili
rim. 

Bir takrir verdim. Seçimin tehirini riea edi
yorum. 

BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Basri Bey 
benim Avrupa Konseyindeki konuşmalarımı yan
lış aksettirmiştir. Riea ederim, tavzih edeceğim. 

REÎS — Size ait bir sataşma yoktur. 
BÜLENT ECEVlT (Ankara) — Sataşmadan 

bahsetmiyorum. 
REÎS — Sataşma yoktur. 
Bülent Ecevit'e bir sataşma olmadığına göre 

kendisine söz verilip verilmemesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirleri okuyoruz. 

Sayın Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle bu secimin ta

likini rica ederini. 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim gibi seçimin önümüzdeki 

toplantıya tehirini ve muhalefetin temsiline im
kân verilmesini arz ve teklif ederim. 

15 . IV . 1960 
Adana Mebusu 

Kasım Gulet: 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi âzalığı seçimi için Meclis Ri

yaseti Halk Partisi Grupundan kontenjan iste-
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memiştir. Sadece D. P. Grupu Büyük Millet 
Meclisi adına aday seçmiş durumdadır. Avrupa 
Konseyi Statüsüne göre Türkiye adına B. M. 
M. adına âza gönderilmesi balıis konusudur. Bu 
durumda, C. H. P. Grupundan aday gösteril
mediğine göre D. P. den de aday gösterilmemesi, 
ancak her iki gruptan mebusların kendilerini 
aday olarak arz etmeleri mümkündür. 

Teamül bozulduğuna göre bu usulün kabulü 
iein reye vaz'ım saygı ile rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Fethi Ülkü 

REİS — Efendim Tunceli Mebusu Fethi Ül-
kü'nün takririni bir temenni olarak Riyaset Di
vanına arz edeceğim. 

Burdur Mehusu Fethi (Jelikbaş/nı serimin te
hirine mütaallik takririni reylerinize arz ediyo
rum. .Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
memiştir. 
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Adana Mebusu Kasım Gülek'in seçimin tehi

ri ile, muhalefetin temsiline imkân verilmesi 
hakkındaki takririni reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Secime geçiyoruz. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Benim takriri

min reye konması lâzımdır. 
REtS — Efendim, yeni bir usul ihdas eden 

bir takriri reye koyamam, Riyasete arz ederim. 
Tasnif heyetini seçiyoruz, efendim. 
Cemil Şener (Manisa), Veysi Oran (Siird), 

Ahmet Koyuncu (Konya). 
(Reyler toplanıldı.) 
REÎS —• Reylerini kullanmıyan arkadaş var

sa lütfen reylerini kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif neticesine kadar Celseye 15 dakika ara 

veriyorum. 
Kapanma saati : 16,20 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 16,45 

REİS — Reisvekili îbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kuraıel (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Tasnif Heyetinden gelen mazbatayı okuyoruz. 

Yükseik Reisliğe 
Avrupa Konseyi İstişari Asamblesinin 25 Ni

san 1960 tarihinde yapacağı X I I nci devre top
lantısına memleketimizi teansilen katılacak heyet 
seçimine 311 zat iştriak etmiş ve neticede aşağı
da adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen rey
leri almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 

Âza Âza 
Manisa Siird 

Cemil Şener Veysi Oran 
Aza 

Konya 
Ahmet Kovuncu 

Kasım. Küfrovi Ağrı 811 

Halim Aiyot Çanakkale 309 

Mehmet Karasan Denizli 311 

Hamdi Bozbağ Giresun. 310 

Nazlı Tılabar İstanbul 310 

Osman Kapani İzmir 310 

©asri Akt-aş Kastamonu 311 

Hamdi Ragıb At ademi r Konya, 311 

Baki Erden Siird 311 

İsmail Şener Trabzon 309 

REİS — 18 Nisan 1960 Pazartesi günü saat 
.15 te toplanılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,50 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Mebusa Fethi (Jelikbaş'ın, 
«Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sa
yılı Karar» in 1 nci maddesiyle tesis olunan kam
biyo karşılık fonunda teraküm eden meblâğın 
miktarına dair sualine Maliye Vekili Hasan Po 
latkan'ın tahrirî cevabı (7/617) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Maliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. Burdur Mebusu 

Fethi Oelikbaş 

Soru : 
4 Ağustos 1958 tarihli -Remin Gazetede neşre

dilen «Trürk parası kıymetini koruma hakkında 
15 sayılı Karar» m 1 nci maddeciyle tesis olunan 
kambiyo karşılık fonunda, ay gayeleri itibariyle, 
teraküm eden meblâğ miktarı nedir? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 3 . II . 1960 

Hazine Umum Müdürlüğü 
Milletlerarası Müesseseler 1). 

Sayı : 56940 - 3/4467 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 . XI . 1959 tarih ve 7/617-3718-16530 sa

yılı emirleri merbutu Burdur Mebusu Fethi Çe-
likbaşın tahrirî sual takriri ile ilgili olarak Kam
biyo Karşılık Fonu mevcudu 29 . 1 . 1960 tarihi 
itibariyle 23 257 866,10 milyon liradır. 

Geçmiş aylara ait malûmatlın çıkarılması, bu 
yazımız tarihinden itibaren, bir aylık zamana mü
tevakkıf olup, hazırlandığında, ayrıca takdim kı
lınacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

T. C. 
Maliye Vekâleti 15 . IV . 1960 

Hazine Omum Müdürlüğü 
Milletlerarası Müesseseler D. 

Sayı : 56940 - 3/14534 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
3 . I I . 1960 tarih ve 56940-3/4467 sayılı yazı

mıza ektir : 

23 . XI . 1959 tarih ve 7/617-3718-16530 sayılı 
emirleri merbutu Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş"-
m. Kambiyo Karşılık Fonunda ay gayeleri itiba
riyle teraküm eden meblâğ ile ilgili tahrirî sual 
takririyle talebolunan malûmat ilişik cetvelde1 su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz etlerim. 
Maliye Vekili 
İT. Polatkan 

Kambiyo karşılık fonu hesabının ay sonları iti
bariyle bakı vel erin i «üsterir listedir 

Aylar 

Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasını 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Bakiye 

1958 
» 
» 
» 
» 

1959 

1960 

19 306 
03 813 
45 293 
85 992 
157 263 
21 878 

193 
253 
281 
601 
148 
281 

40 054 446 
24 192 
34 256 
78 042 
168 846 
386 542 
60 .190 
103 419 
46 982 
113 971 
14 891 
26 171 
8 010 

178 
103 
110 
613 
375 
527 
469 
815 
066 
864 
587 
197 

73 
99 
74 
59 
59 
67 
29 
74 
07 
08 
96 
60 
19 
36 
65 
68 
92 
73 
00 

2. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Ardahan 
C. Müddeiumumisinin Muş'a tâyin edilmesinin 
sebebine dair sualine Adliye Vekili Celâl Yar
dımcı 'mn tahrirî cevabı (7/974) 

15-. II . 1960, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurnlmasını saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
İbrahim Us 

Meslekinde dürüstlüğü, liyakati ve çalış
kanlığı ile tanınmış ve sevilmiş Vekâletçe 
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miimtazen ve tercihli terfileri olan Ardahan 
C. Müddeiumumisi Fehmi Koç'un, Doğu'da kı
şım .en şiddetli; günlerinde aniden Muş'a tâyini 
muhtelif yorumlara yol açmış bulunuyor. Hat
tâ bu tâyinden sonra kaza D. P. Başkanının 
tebrikleri kabul ettiği söylenmektedir. Doğru 
mudur? Maaşı itibariyle kendisine hiç değilse 
malûmat verilmesi gerekirken bu dahi yapıl
mamış olduğuna "göre ani tâyindeki sebepler 
nelerdir? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Z. İ. U. Müdürlüğü 
Sayı: 13442 

15 . IV . 1960 

özü : Kars Mebusu ibrahim 
Us tarafından verilen yazılı 
sual takriri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 6 . IV . 1960 
tarih ve 7-974/1929-4539 sayılı yazılarına ^kar
şılıktır : 

Ardahan C. Müddeiumumisinin Muş'a tâ
yin edilmesinin sebebine dair Kars Mebusu 
İbrahim Us tarafından verilen yazılı sual tak
riri tetkik edildi. 

Ardahan C. Müddeiumumisi Fehmi Koç 
hizmet ve kadro icaplarının tevhidettiği zaru
rete binaen Muş C. Müddeiumumiliğine tâyin 
edilmiştir. 

Nakilden evvel muvafakat, Hâkimler Ka
nununun 79 ncu maddesine tevfikan yalnız te
minatlı hâkimler için bahis mevzuu olup Müd
deiumumilerin nakilleri için muvafakatleri 
alınması lâzım olduğuna dair bahsi geçen ka
nunda bir hüküm mevcudolmadığıııdan nakil
den evvel kendisine malûmat verilmemiştir. 

Keyfiyetin bu suretle sual sahibine bildiril
mesine müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

Adliye Vekili 
C Yardımcı 

S. — TJrfa Mebusu Esat Mahmut Kar&kurt'-
un, îstinye'deki yüzer Jıavuzun batışından kim
lerin mesul olduğuna dmr sualine Münakalât 
Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevabı (7/977) 
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14 . VII . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Esat Mahmut Karakurt 

Birkfaç gün evvel esrarengiz bir şekilde su
lara gömülen îstinye'deki yüzer havuzun ba
tışından kimlerin mesul olduğunu ve bu yüz
den Hazinenin ne kadar zarar ettiğini ve bu 
zararın sebebolanlardaıı tazminine imklân 
olup olmadığının açıklanmasını rica ederim. 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. : 3390 

13 . I V . 1960 

30 
ektir : 

X I 
Münakalât Vekâletine 
1959 tarih ve 3390 sayılı yazımıza 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, îs
tinye'deki yüzer havuzun batışından kimlerin 
mesul olduğuna dair şifahi suali, cevap günü 
olan 8 . IV . 1960 tarihli 54 ncü inikatta tak
rir sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizam
namenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayılmış
tır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi V. 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 14 . I V . 1960 

Liman ve Denizişleri 
Dairesi Reisliği 

Şubesi :Fenişleri Müd. 
Dosya No. : F - 3/1 -13 
Kayıt No. : 1086/3142 

özet : Istinye'de batan yüzer havuz Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K. : Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 30 . I I . 1959 tarih ve 3390/14667 sayılı 
yazınıza : 
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îstinye'deki yüzer havuzun batışından kim- j 

lerin mesul olduğuna, bu yüzden Hazinenin ne 
kadar zarar ettiğine ve bu zararın sebebolanlar-
dan tazminine imkân olup olmadığının açıklan
masına dair Urf a Mebusu Esat Mahmut Karakurt 
tarafından verilen şifahi sual takririne ait cevabın, 
adı geçenin 8 . IV . 1960 Cuma günü şifahi 
sual takrirlerinin görüşülmesi sırasında Mecliste 
bulunmadığından, mumaileyhe yazılı olarak ve
rilmek üzere ilişikte takdim "kılındığım saygıla
rımla arz ederim, 

Münakalât Vekili 
Ş, Ergin 

Urf a Mebusu Muhterem Esat Mahmut Kara
kurt'un şifahi sual takririne cevabımı arz ediyo
rum. 

1912 yılında hizmete girmiş bulunan İstinye 
yüzer havuzu kısmi tamir ve revizyonlarla çalış-
tırılagelmekteydi. Esaslı bir tamir geçirmesine 
de karar verilmiş bulunan bu havuzun havuzla
nacak gemi adedinin fazlalığı, iş haemında bir 
ferahlık sağlıyacak olan 15 000 tonluk yeni yü
zer havuzun hizmete girmek üzere bulunması na
zara alınarak daha bir müddet kullanılması za- I 
rureti hâsıl olmuştur. 

6 - 7 Temmuz 1959 gecesi bir gemiyi havuz
lamak üzere dalmış olarak bırakılan havuz, pun
ton' güvertesi üzerindeki yarık ve çatlaklıklar ve 
menhol kapakları ile salmastralarından ve ana 
giriş ve çıkış valflarından sızan suların muvaze
neyi bozması neticesi batmıştır. 

Hâdise bir sabotaj eseri değildir. 
Bununla beraber hâdise gecesi yeteri kadar 

emniyet tedbirleri almakta kusurlu görülen Ter
sane Müdürü ile Başmühendis işlerinden alınmış 
ve keza vazifelerinde ihmal ve terâhileri tesbit 
edilen havuz bekçisi ile havuz çarkçıbaşısının iş • 
akitleri feshedilmiştir. 

Havuz Denizcilik Bankasının kendi imkân
ları ve Donanmanın da teknik iş birliği ile kısa 
bir zamanda yüzdürülmüştür. 

Yüzdürmede fevkalâde emeği bulunanlara 
Denizcilik Bankasınca ikramiye verilmiştir. 

Havuz, keza Denizcilik Bankasının kendi im-
kânlariyle her türlü emniyet tedbirlerini haiz 
modern bir hale ifrağ edilmiş ve servise kon
muştur. 

Hâdiseye rağmen İstinye Tersanesi 1959 yılı I 
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faaliyeti neticesinde 3 835 367 lira bir kâr sağ
lamıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

.£ — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, De
nizli vilâyetinde Çivril, Çal ve Baklan ovaları
nın sulanması iç/in bir proje mevcudolup \ olmadı
ğına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin 
tahrirî cevabı (7/792) 

23 . X I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

Denizli vilâyetinde Çivril, Çal ve Baklan 
ovalarının sulanması için yaptırılmış her han
gi bir proje vaı* mıdır? Var ise esasları neler
dir ve ne zaman tatbikim' geçilecektir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 13JV.1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 354 

Öz : Burdur Mebusu Fethi Çe-
likbaş'ın yazılı sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

11.1.1960 tarihli ve 4120/17813 sayılı ya
zınız karşılığıdır : 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş tarafından 
Denizli vilâyetinde Çivril, Çal ve Baklan ova
larının sulanması hakkında verilen yazılı sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır ; 

Menderes nehrinin yukarı havzasını teşkil 
eden ve Baklan ovası namiyle anılan Çal ve 
Çivril kazalarına ait köylerin arazisini içine 
alan ovanın sulanması durumu şöyledir : 

Büyük Menderes havzasının bir amenaj-
man etüdü yapılmıştır. Bu etüde göre Baklan 
ovasının yeraltı sularından sulanmadı derpiş 
edilmiştir. Yerüstü sularından sadece bu ova
nın güney - doğusundaki Irgıllı mıntakasımn 
sulanması derpiş edilmiş ve 55 000 dönüm 
vüsatindeki sulama şebekesinin inşası tasarlan
mış ve inşasına girişilmiştir. 1961 senesi içe
risinde tamamen ikmal edilecek olan bu inşa
at için 6 300 000 lira sarf edilmiş olacaktır. 
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Ayrıca Işıklı membalarından da faydalanı

larak Çivril civarında 4 100 hektar arazinin 
sulanması derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu 
sulama işi 1960 programında nazarı itibara 
alınacaktır. Bunun dışında halihazırda Bak
lan ovasının yerüstü sularından sulanması dü
şünülmemektedir. 

Yeraltı su kaynaklarının durumunu tetkik 
etmek maksadiyle yapılan etüdler müspet ne
tice vermiş ve Baklan ovasında bu maksatla 
12 yerde derin kuyu açılmıştır. 12 kuyudan 
10 u sulu çıkmış ve ovada 50 000 dönüm ara
zi sulamaya yetecek 30 milyon M3 suyun mev-
cudolduğu tesbit olunmuştur. 

önümüzdeki 3 yıl zarfında Baklan ovasında 
bir yeraltı suyu işletme ünitesinin kurulması 
düşünülmemektedir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-

lu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı köylerin 
içme suyuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
İleri'nin tahrirî cevabı (7/882) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 30 .1.1960 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırıkkale ilcesine bağlı Tatlıcak, Yeniyapan, 
Fırıklı, Gökçebel ve Herekli köylerinin içme su
ları yoktur. Memba ile köy arasında yapılacak 
su yolu hafriyatının kendileri tarafından temin 
edilmek suretiyle çimento, demir ve pik boru 
verilmesi hususunda Vekâletçe ne düşünülmek
tedir? 

T. C 
Nafıa Vekâleti 13.IV.1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 355 
Özü: Ankara Mebusu 
Mehmet Ali Ceritoğlır-
nun yazılı sual takriri 
hakkında 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

12 . I I . 1960 tarih ve 4359/8862 sayılı yazı
nıza karşılıktır : 

4.1960 C : 2 
| Kırıkkale kazasına bağlı bâzı köylerin içme 
I suyuna dair Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit

oğlu tarafından verilen yazılı sual takriri aşağı
da cevaplandırılmıştır : 

I Ankara Veliliğinden alman malûmata göre: 
1. Tatlıcak köyüne yeniden 2 Kim. mesa

fede bulunan menbadan su getirilmesi mevzuu 
etüd ettirilmiştir. Alman neticelere göre bu iş 
12 000 liraya mal olacaktır. 

2. Y&niyapan köyünde mevcut 5 çeşme ih
tiyaca kâfi gelmemektedir. Yapılan etüdlere na
zaran bunlardan 3 çeşmenin menbalarmı birleş
tirerek 500 m. mesafede bulunan köye getirmek 
mümkündür. Mezkûr işin keşif bedeli 2 500 li
radır. 

3. Fındıklı- köyüne 3 000 m. mesafedeki 
membadan su getirilmesi 18 000 liraya mal ola
caktır. 

4. Gökçebel köyü içme suyu menbalarmdan 
birinin güzergâhında 300 metrelik kısımdaki arı
zanın bertaraf edilmesini de içine alan onarım 
işinin keşif bedeli 1 500 Tl. dır. 

5. Herekli köyünün bol suya kavuşabilmesi 
. için 1 500 m. mesafede bulunan menbadan su 

getirilmesi icabetmektedir. Bu işin^ tahmini ke
şif bedeli 9 000 Tl. dır. 

Yukardaki köylerin, ihtiyaca kâfi gelmiyen 
mevcut içmesu tesislerinin ıslah ve takviyesi mev
zuları bütçe durumu müsaidolduğu takdirde 1960 
yılı programında ele alınacaktır. 

Bilgilerini saygı ile rica ederim. 
I Nafıa Vekili 

T. ileri 

I 6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ'-
I lu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Karaçalı köyü

nün içme suyu tesislerinin ikmali için ne düşü-
I nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lle-

ri'nin tahrirî cevabı (7/889) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

30 Ocak 1960 
I Ankara Milletvekili 
I Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırıkkale ilcesine bağlı Karaçalı köyünde köy 
halkının imece suretiyle çıkartmış oldukları iç-

I me su tesisleri köylülerin maddi imkânsızlıkları 
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yüzünden yarıda kalmıştır. Bu tesislerin ikmali 
ve suyun akıtılması için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 356 

13.1 V. 1960 

Özü: Ankara Mebusu 
Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun yazılı sual takriri 
hakkında 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

12 . I I . 1960 tarih ve 4367/18870 sayılı ya
zınıza karşılıktır : 

Kırıkkale kazasına bağlı Karaçalı köyünün iç
me suyu tesislerinin ikmali hakkında Ankara 
Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu tarafından veri
len yazılı sual takriri aşağıda cevaplandırılmış
tır : 

Ankara Valiliğinden alman malûmata göre, 
Kırıkkale kazasının Karaçalı köyü içmesu inşaatı 
1958 senesinde ikmal edilmiştir. 

Bilâhaça köylü tarafından yapılan hafriyat
tan isale istenmiş, fakat etüd neticesinde bu isal e 
uygun bulunmamış ve yapılmamıştır. 

Halen köyde su mevcudolmakla beraber ikin
ci bir suyun dereden isalesi mevzuu 1960 prog
ramında ele alınacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

7. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Po
latlı kazasının Etrek köyü su arkının bu sene 
ikmal edilip edilemiyeceğine dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik tleri'nin tahrirî cevabı (7/934) 

6 . II . 1960 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Üstün 

Binlerce dönüm araziyi sulayacak olan ve 
binlerce lira sarf edilerek yapılmasına başlanan, 
Polatlı ilçesinin Etrek köyü su arkının yarıda 

bırakılmasının sebebi nedkt Bu su aıfkı bu se
ne ikmâl edilecek midir"? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 358 

13.IV.1960 

öz : Ankara Mebusu Ahmet 
Üstün'ün yazılı suW takriri 
Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

20 . II . 1960 tarih ve 4446/19042 sayılı yazı
nıza karşılıktır : 

Polatlı kazasının Etrek köyü su arkı hak
kında Ankara Mebusu Ahmet Üstün tarafından 
verilen yazılı sual takriri aşağıda cevaplandı
rılmıştır : 

Adı geçen mevzuun projesi tasdik^ edildik
ten sonra mahiyetine binaen Ziraat Vekâletine 
intikal ettirildiğinden Vekâletimizle bir ilgisi 
yoktur. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 

Nafıa Vekili 
T. İleH 

S, •-- Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale'nin Ahıllı köyü içme suyuna 
dair sualine Nafıa VekiU Tevfik îl&ritnin tah
rirî cevabı (7/846) 

18 . I [ 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyajsetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Millelfvekili 
Mehmet Ali Cöritoğlu 

Kırıkkale ilcesine bağlı Ahıllı köylünde va
tandaşın imece suretiyle çıkartmış olduğu içme 
suyun akıtılabilmesi için 1957 senesinde vilâ
yetten kaymakamlık emrine gönderilen 17 000 
lira aynı tarihteki kaymakam tarafmjdan vilâ
yete iade edilmiştir. Yarıda kalan bir tesisle
rin ikmali için iade olunan 17 000 liranın tek
rar kaymakamlık emrine gönderilmesi hususun
da Vekâletçe ne düşünülmektedir? 
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T. C. 

Nafıa Vekâleti 13.IV.1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 360 

Öz : Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nun yazılı 
sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

27 . I . 1960 tarih ve 4229/18461 sayılı yazı
nıza karşılıktır : 

Kırıkkale'nin Ahıllı köyü içme suyuna dair 
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu tarafın
dan verilen yazılı sual takriri aşağıda cevap
landırılmıştır : 

Ankara Valiliğinden alman malûmata göre, 
Ahıllı köyüne 1955 senesinde su getirilmiştir. 
Su halen köyün istifadesindedir. Bu tarihten 
sonra Ahıllı köyüne bu maksatla her hangi bir 
tahsisat ayrılmamıştır. Zira köyde belediye 
teşkilâtının ihdası takarrür etmiş olduğundan 
mezkûr köyün içme su mevzuları bundan böyle 
îller Bankası tarafından ele alınacaktır. 

Bilgi edinilmesi saygı ile rica olunur. 

Nafıa Vekili t 

T. îleri 

9. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ
lu'nun, Keskin kazasına bağlı Turhanlı köyü iç
me suyuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lle-
ri'nin tahrirî cevabı (7/963) 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

15 . I I . 1960 

Ankara Milletvekili 
' Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünün içme 
suyu yoktur. Köye bir kilometre mesafede olan Ar
mutlu mevkiindeki suyun köy içerisine getiril
mesi hususunda ne düşünülmektedir? 

.1960 0 : 2 
T. C. 

Nafıa Vekâleti 13 . IV . 1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 361 

ÖZ : Ankara Mebusu Mehmet 
Ali Ceritoğlu'nun yazılı sual tak
riri hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
24 . I I . 1960 tarih ve 4526/19271 sayılı ya

zınıza karşılıktır : 
Keskin kazasına bağlı Turhanlı köyü içme 

suyuna dair Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce
ritoğlu tarafından verilen yazılı sual takriri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

Ankara valiliğinden alman malûmata göre, 
Turhanlı köyüne içme suyu temin etmek mak-
sadiyle Armutlu mevkiindeki suyun alınması 
için teşebbüs edilmişse de anlaşma voliyle bu 
mümkün olmamıştır. 

Diğer taraftan mezkûr köyün içme suyu 
etüdleri ikmal edilmiş bulunmaktadır. Alman 
neticelere göre, keşif bedeli 100 000 TL. olan 
bu iş vilâyetin bütçe imkânları müsaidolduğu 
takdirde ele alınacaktır. -> 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 
T. îleri 

10. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkanın, 
Midyat'ın bâzı köylerinin Papiş suyundan içme 
suyunun temini hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
lleri'nin tahrirî cevabı (7/800) 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

4 . 1 . 1960 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Midyat'ın Zaz, Bahvar, Arnas, Salihi köy
lerinin grup halinde ve müştereke program dâ
hilinde Papiş suyundan içme suyuna kavuştu
rulması hususunda vekâletçe ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 
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13. IV . 1960 
T. C. 

Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 362 

Öz: Mardin Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan'ın yazılı sual tak
riri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

13.1.1960 tarih ve 4148-18074 sayılı yazı
nıza karşılıktır : 

Midyat'ın Zaz, Bahvar, A mas ve Salihli 
grup köylerine Papiş suyundan içmesuyu temi
ni hususunda Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan tarafından verilen yazılı sual takriri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

Mardin Valiliğinden alman malûmata güre, 
bu zamana kadar bu mevzu ile ilgili her han
gi bir tetklkat yapılmamıştır. Fakat mevzuun 
DSÎ Umum Müdürlüğü 1960 sonesi programın 
da, tetkiki cihetine gidilecektir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

11. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Almus barajının inşasına ne zaman başlanaca
ğına dair sualine, Nafıa 'Vekili Tevfik îleri'nin 
tahrirî cevabı (7/767) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

27 . IV . 1959 
Tokad Milletvekili 

Dr. Faruk Ayanoğlıı 

1957 senesinin Mart ayında ihaleye çıkarı 
lıp bir Alman şirketine ihalesi yapılan ve 24 
Ekim 1957 günü Sayın Celâl Bayar tarafından 
temeli atılan Tokad Almus Barajının, 

1. ihale mukavelesi yapılmadan mı, 1957 
seçimlerine üç gün kala temeli atılmıştır. Mu
kavele imza edilmiş ise, nerede ve hangi noter
de yapılmıştır? îhale şartları nelerden ibaret
tir, şirket ve Devlet Su işleri tarafından mu
kavele ahkâmına riayet edilmiş midir, edilme 
miş ise, haklarında ne gibi kanuni muameleye 
tevessül edümiştir? 

C : 2 
2. Alman şirketi mezkûr barajı yapmak

tan sarfınazar etmişse baraj bugünlerde yeni
den ihaleye çıkarılacak mıdır? Bu hale göre ilk 
ihale bedeli ile yeni ihale arasında mütaahhi-
de ne kadar fark ödenecek ve binnetice, Devlet 
Hazinesi, kaç. milyon lira zarara, girecektir': 

Bütçede parası ayrılmış ve ihalesi ya-o. 
pılmıs olmasına rağmen, Almus barajının in
şasına bir türlü başlanmamış ve ikmal .edilme
miş ol masının sebepleri nelerdir, mezkûr bara
jın inşasına ne zaman başlanacaktır ve kaç se
ne sonra inşaatı ikmal edilecektir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 353 

13 . IV . 1960 

Öz: Tokad Mebusu Dr. Faruk 
Ayanoğlu'nun yazılı sual tak
riri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

4 .1 .1960 tarih ve 3112/12749 sayılı yazınız 
karşılığıdır : 

Tokad Mebusu Dr. Faruk Ayanoğlıı tara
fından verilen. Tokad'da inşa edilmekte olan 
Almus Barajı hakkındaki yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Almus Barajının temeli Reisicumhur 
Celâl Bayar tarafından atılmamıştır. Barajın 
ilk ihalesi 1 . VTî. 1957 tarihinde teklif isteme 
suretiyle 38 414 798,50 TL. ihale bedeli1 üzerin 
den \Yilhelm Wahrnan firmasına yapılmıştır. 

İhaleyi mütaakıp Mulıasebei Umumiye Ka
nunun 64 neü maddesi gerekince mukavele ta
sarısı vize edilmek üzere Maliye Vekâletine 
gönderilmiş ve Maliye Vekâleti tarafından te
diye, avans ve döviz mevzulariyle ilgili mad
delerin tadili kayıt ve şartiyle vize edilmiştir. 

MütaaJıhidin ihale şartlarını değiştiren bu 
karar neticesinde teklif ettiği fiyatlarla bu işi 
vapamıya cağını bildirmesi üzerine Maliye Ve
kâletine durum izah edilerek ilk mukavele şart
larının kabulü istenmiştir. Fakat Maliye Vekâ
leti dalıa önce yapılan tadilât şartında ısrar et
miştir. 

Mütaakıben tasarının dövizle ilgili maddesi 
gereğince vekâletlerarası Döviz Komitesinin 
müspet karan alınmıştır. 
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Mukavelenin akdi için gerekli hazırlıklar 

yapılırken 4 Ağustos 1958 tarihinden itibaren 
Hükümetimiz tarafından Türk parasını koruma 
mevzuunda alman yeni kararlar neticesinde it
halâta yatırılacak prim dolayrsiyle Türk lirası 
karşılığı önemli şekilde artmış bulunmaktadır. 
Bu suretle mütaahhidin tahsis edilecek döviz 
karşılığı ödiyeceği Türk parası takriben 
7 000 000 TL. artmış olmaktadır. 

Bu muamelelerin tekemmülü için mukavele
nin ihale tarihinden itibaren oldukla uzun bir 
müddet geçmesi ve bu müddet içerisinde alı
nan yeni kararlarla artan malzeme ve işçilik 
fiyatlarının işin maliyetine tesir etmesi ve ne
tice itibariyle ihale şartlarında vukübulan de
ğişiklik dolayısiyle Almus Barajı ve müteferri 
tesisleri inşaatının ilk ihalesinden sarfınazar 
edilmiştir. 

2. Baraj yemden 30 . IV . 1959 tarihinde 
Arı tnşaat T. A. Şirketine 83 409 455 lira tek
lif bedeli üzerinden ihale edilmiş ve 23 . V I I . 
1959 tarihinde fiilen inşaata başlanmıştır, tn
şaat halen devam etmektedir; iş programına 
göre 30. X I . 1963 tarihinde tamamen ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Birinci ve ikinci ihale bedelleri arasındaki 
fark mütaahhide kabili atıf değildir. Bu itibar
la, Devlet Hazinesinin zararı diye bir şey mev-
zuubahsolamaz. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

~ T. İleri 

12. — Kars Mebusu Behram Öcal'ın, İğdır 
kazasında DSÎ tarafından idare binası ve loj
man inşasına ne zaman başlanacağına dair sua-
line Nfıa Vekili Tevfik tleri'nin tahrirî cevabı 
(7/904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafı Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

4 . I I . 1960 
Kars Mebusu 
Behram Öcal 

İğdır kazasında DSÎ tarafından satmalmmış 
olan arsa üzerinde idare binası ve lojman inşa
sına ne zaman başlanacaktır? 

. 1960 C : 2 
T. C. 

Nafıa Vekâleti 13 . IV . 1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 365 

öz : Kars Mebusu Behram öcal'm 
yazılı sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

15 . I I . 1960 gün ve 4409/18969 sayılı ya
zınız karşılığıdır : 

İğdır kazasında DSÎ tarafından idare binası 
ve lojman inşaatına ne zaman başlanacağına dair 
Kars Mebusu Behram öcal tarafından verilen 
yazılı sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır. 

İğdır DSÎ şube tesisleri inşaatına 1960 sene-, 
sinde başlanacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

9 T. îleri 

13. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Çongar köyü 
içme suyu tesislerinin ikmal edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik tleri'nin tahrirî cevabı (7/642-) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

13 Kasım 1959 
Ankara Milletvekili 

Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırıkkale İlçesine bağlı Çongar köyünde 1957 
senesinde inşasına başlanılan içme su tesisleri bu 
güne kadar ikmal edilememiştir. Mevzuubahsolan 
köye aitssu tesislerinin onarılması ve suyun akıtıl
ması için vekâletçe ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 13 . IV . 1960 
Husui Kalem 

# Sayı : 364 

öz : Ankara Mebusu Mehmet Ali 
Ceritoğlu'nun yazılı sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

25 . X I . 1959 tarih ve 3762-16710 sayılı-
yazınıza karşılıktır : 
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Kırıkkale kazasına bağlı Çongar köyü içme 

suyu tesislerinin ikmal edilmesi hususunda An
kara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu tarafından 
verilen yazılı sual takriri aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

Ankara Valiliğinden alman malûmata göre 
Kırıkkale Çongar köyü içme su inşaatı 1958 se
nesi sonunda ikmal edilerek mezkûr köye su akı
tılmıştır. Halen su köyün istifadesindedir. 

Esasa mütaallik olmıyan tamir işleri 1960 
senesi programında tamamlanacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. îleri 

14. — Kars Mebusu Behram Öcal'tn, İğdır 
ovası köylerinin içme suyuna dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/910) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

4 . I I . 1960 
Kars Milletvekili 

Behram öcal 

İğdır ovası köylerinin içme suyunu temin et
mek üzere yeraltı suları arama faaliyetinin bu
günkü inkişafı ne merkezdedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti I3.IV.1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 363 

öz : Kars Mebusu Behram Öcal' 
in yazılı sual takriri hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

15 . II . 1960 tarih ve 4401/18961 sayılı ya
zınız karşılığıdır: 

İğdır ovası köylerinin içme suyunu temin 
etmek üzere yer altı suları araştırma faaliye
tinin bugünkü inkişafı hakkında Kars Mebusu 
Behram Öcal tarafından verilen yazılı sual tak
riri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

İğdır ovasının yer altı su araştırmasını yap
mak ve bu arada susuz köylerin içme suyuna 
\avuşturulmasmı temin etmek maksadiyle İğ
dır 'da 1959 senesinde yer altı suyu çalışmala-
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rina başlanmış ve 1959 programında mevcut 
(15) kuyudan (6) adedi açılmıştır. Bu çalış
malara devam edilecektir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 
Tevfik îleri 

15. — Ankara Mebusu İbrahim îmirdalıoğ-
lu'nun, Ankara köylerinin içme suyuna kavu§-
tutulması için bir program mevcudolup olmadı
ğına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik İleH'nin 
tahrirî cevabı- (7/926) 

4 . I I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Sıhhi ieme suyundan mahrum yüzlerce An

kara köyünün yeteri kadar içme suyuna kavuş
turulmaları için, mukaddem incelemelere daya
nan esaslı bir «îş takvimi» hazırlanmış ise han
gi ilçelerin hangi köyleri hangi tarihte bu ni
mete kavuşturulacaktır1? 

Böyle kronolojik bir plân ve prograni yok 
ise şimdiye kadar" hazırlanmaması sebepleriyle, 
bundan önce yapılan çeşmelerin hangi sırft esa
sına göre yapıldığının, Sayın Nafıa Vekâletin
ce yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygıyla rica eylerim. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Imirzalıoğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 359 

13 . IV i 1960 

Özü : Ankara Mebusu İbrahim 
Imirzalıoğlu'nun yazılı sual tak
riri hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

19 . I I . 1960 tarih ve 4417/18979 sayılı yaızı-
nıza karşılıktır : 

Ankara köylerinin içmesuyu işin bir program 
mevcuıdolup olmadığına dair Ankara Mebusu ib
rahim Imirzalıoğlu tarafından verilen yazıl} sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Ankara Valiliğinden alınan malûmata göre, 
köy içme su işleri programları her sene ayrılacak 
tahsisatın belirli olmaması ve köylü tarafından 
yapılacak yardımın katî olarak bilinmemesi i »ebe-
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'biyle uzun vadeli olmayıp daima senelik olarak 
hazırlanmaktadır. 

Bu zamana kadar Ankara'nın her köyünün ay
rı ayrı etüdü yapılmış ve su durumu tesbit edil
miştir. Her sene tahsisat durumu göz önünde bu
lundurularak o sene için içme suyu temin edilecek 
köyler prioriteye göre ayrılmaktadır. 

Prionitenin tesbitinde esas olan kıstaslar sıra-
siyle köyde içme suyu bulunmaması, mevcut su
yun gayri sıhhi durumda olması, mevcut suyun 
ihtiyaca kâfi gelmemesidir. 

. Halihazırda Ankara'nın 1152 köyünden 816 
sının, suyu mevcuttur, içme suyunu kuyulardan, 
uzak mesafelerden taşımak ve istenilen evsafta ol
mamak üzere temin eden 336 köyün içinden her 
sene tahsisat durumunun verdiği imkânlar nispe
timde ve priorite esasına göre bir kısım ele alına-
•cakttır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 
Tevfik ileri 

16. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, Kızıl
cahamam'ın Pazar nahiyesine bağlı Kınık köyü 
içme suyuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 1le-
ri'nin tahrirî cevabı (7/828) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyu-
rulmasmı saygılarımla rica ederim. 

8 . 1 . 1960 

Ankara Mebusu 
Mustafa Yeşil 

Soru : 
Kızılcahamam - Pazar nahiyesine bağlı Kınık 

"köyü içme sularıında yaptırılan tahlil neticesinde 
Icoli mikrobunun mevcudolduğu görülmüştür. 

Yüz haneyi mütecaviz Kınık köyü halkının 
«ıhlhatiyle alâkalı olan mezkûr suyun, emin bir ha
le getirilmesi cihetine ne zaman gidilecektir, bu 
hususta Vekâletçe ne gibi tedbirlerin alınması dü
şünülmektedir? 
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T. C. 

Nafıa Vekâleti 13 . IV . 1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 357 
Özü : Ankara, Mebusu Mustafa 
Yeşil'in yazılı sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

25 . I . 1960 tarih ve 4161-18167 sayılı yazı
nıza karşılıktır : 

Kızılcahamam'ın Pazar nahiyesine bağlı Kı
nık köyü içme suyuna dair Ankara Mebusu Mus
tafa Yeşil tarafından verilen yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Ankara Valiliğimden alman malûmata göre, 
mezkûr köyün içme su isalesinin demir boru ola
rak yenilenmesi için lüzumlu tahsisat 1960 Nisan 
ayı içerisinde mahalline gönderilecektir. Köylü
lerin arzu ve müzaheretleri görülemediği cihetle 
1959 yılında yaprlamıyan bu iş mevsimin müsaa
desi nispetinde bu sene ele alınacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 
Tevfik ileri 

17. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'-
nun, Semerözü havalisinde telefonlu bir asayiş ka
rakolu tesisinin düşünülüi) düşünülmediğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/832) 

12 . I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sofumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
ibrahim îmirzalıoğlu 

Semerözü köylerinin rızaları hilâfına Kızılca
hamam'dan çözülüp Çankırı'mın Orta-,, ilçesine 
bağlanmaları düşünükmiyeoeğine göre, ilce ve bu
cak merkezlerinden uzaklığı nazara alınarak bil
hassa yolların kapandığı kış aylarında Semerözü 
havalisinde asayişi temin maksadiyle telefonlu 
bir asayiş karakolu tesisinin düşünülüp düşünül
mediğinin açıklanması? 
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T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Jandarma II. Ku. Karargâhı 
Ankara 

Hrk. VI : 2059 

Konu: Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlıv-
nun sual takriri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eef : 25 . I . 1960 gün Umumi Kâtiplik 

4180 - 18298 sayılı yaziyle : 
Kızılcahamam kazası Semerözü bölgesindeki 

köylerin kaza merkezine uzaklığı sebebiyle Orta 
kazasına bağlanmaları veya burada bir karakol 
tesisi muamelede olup yapılan tetkikler sonunda 
gereken tedbirlerin alınacağını saygı ile arz 
ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

18. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, İller 
Bankası tarafından belediyelere ikraz yoliyle 
verilen paranın miktarına dair sualine İmar ve 
İskân Vekâl&ti Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rirî cevabı (7/954) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

13 . I . 1960 
Van Milletvekili 

Sait Erdinç. 

1. — İller Bankası tarafından Belediyeler 
namına yaptığı ihale bedelleri ve verilen borç 
paralar üzerinden 1950 da yüzde kaç? 1959 yı
lında da yüzde kaç faiz alınmaktadır? 

İ : 57 15.4.1960 0 : 2 
1957 yılından bugüne kadar tahakkuk ettiri-

14 Nisan 1960 i len faiz miktarları ne kadardır? 
2. — Her belediyenin borcu ayrı ayr[ı göste

rilmek suretiyle ikraz yoliyle verilen pa^a mik
tarları nedir? Bu yolla para almayan vfya ala-
mıyan belediyeler hangileridir? 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Rs. 
Say : 8-2/0J38-4245 

13 . IV . 1960 

Özü : Van Mebusu Sait 
Erdinç'in tahrifi sual 
takriri Hak. 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
28 . I I . 1960 gün ve 7-954, 452^19237 

sayılı yazılan cevabıdır: 
Van Mebusu Sait Erdinç'in, İller Bankası 

tarafından belediyelere ikraz yoliyle verilen pa
ranın miktarına dair, tahrirî sual takriri j üzerine 
yapılan inceleme sonunda : 

1. — iller Bankasınca ortak idarelere yapılan 
ikrazlarda faiz hadleri mer'i mevzuat hükümleri 
dairesinde tesbit olunmakta, karşılıklı olanlara 
% 7 karşılıksız olanlara da % 9 nispetindi^ faiz ta
hakkuk ettirilmektedir. 

2. — 1950 yılından bugüne kadar tahakkuk 
ettirilen faiz miktarlarına ait malûmat ile her 
belediyenin ikraz yoliyle aldığı veya alamadığı 
para miktarlarına ait malûmat Bankalat Kanu
nunun 74. maddesine temas eder mahiyfette bu
lunduğundan, verilememiştir. 

Ar olunur. 
imar ve İskân V[. Vekili 

H. Erkmen 

6. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

Yıllık Ücretli İzin Kanununun kabulü mü
nasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Riya
setine gönderilen teşekkür telgrafları. 

— Ege bölgesi tütün işçileri Sendikası İdare 
Kurulu Başkanı İsmet Kürden, 

— Ankara Elektrik, Havagazı İşçileri Sen
dikası, 

— Bakır Maden İşçileri Sendikası Yönetim 
Kurulu, 

— Sakarya Zirai Donatım İşçileri Sşndikasi-
idare Heyeti Reisi ibrahim Akbıyık, 

— D Si 6. Bölge Müdürlüğü işçi Başmümes-
sili Mehmet, ismet Demir, 

— Güney Mensucat Fabrikası İşçileri adına 
Mustafa Oymacı, 

— Mensucat Sanayii İşçileri Sendikasi İdare 
Kurulu Başkanı adına Muzaffer özen, 

— Azot Sanayii işçileri Sendikası îdjare He
yeti adına, Başkan Yusuf Çelik, 
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— Şeker Sanayii İşçileri Sendikası idare He

yeti ajdma, Başkan Yaman Atacan, 
— Zonguldak D. P. İkinci Makas semt ocağı 

İdare Heyeti Reisi İbrahim Caner, 
— Elâzığ Askerî İş yerleri işçileri Sendikası 

Başkanı İskender Paker, 
—• Zonguldak E. K. 1. Merkez Atelyeleri İş

çileri adına, İşçi Mümessilliği, 
— Tekstil Federasyonu Genel Sekreteri Bilâl 

Şişman, 
— Kayseri Basri Temoçin İkmal Merkezi, 
— Bursa Mensucat Sanayii İşçi Sendikası 

Reisi Recep Tecik, 
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— Küçükyalı - Karayolları Bölge Merkez 

Atelyesi İşçileri adına Basmümessil Şemsettin 
Aydmalp, 

— Kayseri Hava İkmal merkezinde teknik 
kontrol Sait Yamak. 

— Bursa İnhisarlar İşçileri Sendikası Reisi 
Refik Aybarz. 

— Türkiye Yol İş Sendikası Genel Başkanı 
Muzaffer Nedim özarı, 

— Ayancık Teknik ve Ağaç Sanayii İşçileri 
Sendikası Başkanı Şevki Yılmaz. 
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