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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Otuzbeşinci Birleşim 

19 .1 .1952 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
41:43 
43:48 

48 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 48 

1. — Maraş Milletvekili Hasan Fehmi 
Evliya ve Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibraMnıoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve ye
ni hükümler ihdasına dair kanun teklifi
nin gündeme alınması hakkında önergesi • 
(2/12, 4/18> 48:50 

2. — Maraş Milletvekili Hasan P^ehmi 
Evliya ve Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Yergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve ye
ni hükümler ihdasına dair kanun teklifi 
hakkında Maliye Komisyonu raporu (2/12, 
3/80) 48:50 

5. — Görüşülen işler 
1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun 
ile emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 

50 

Sayfa 
yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/20) (S. Sayısı : 4) 50:59 

6. — Sorular ve cevaplar 1>9 
a) Sözlü sorular ve cevaplan 59 
1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, karşılığı ertesi yılın ürününden 
aynî olarak geri alınmak suretiyle çiftçi
ye suni gübre temin edilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım ve Sanayi Ba
kanlarından sözlü sorusu ('6/113) 60 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, ihalesi yapılan Midyat Ortaokul binası
nın inşaatının durdurulması sebebine, başka 
yerlerde inşaatı durdurulan ortaokul bi
nası bulunup bulunmadığına ve bu yıl ve
ya 1962 yılında Midyat Ortaokul binasının 
inşasına başlanıp başlanmıyacağı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü 
cevabı (6/132) 60:61 

3. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 
yılında yapılması hususunda alınmış bir 



) 

Sayfa 
karar olup olmadığına ve Bingöl Belediye
si tarafından lise binası inşaasr için kaç 
metrekare arsa verildiğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun 
sözlü cevabı (6/134) 61:62 

4. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'ın, kömür havzasındaki ölümle netice
lenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm 
nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisinde 
mesullerinden kaçı hakkında kanuni taki
bata geçildiğine ve kazaların önlenmesi 
veya asgari hadde tutulması hususunda 
gerekli tedbirler ittihazı için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/138) 62 

5. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'm, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu bi
nasının durumuna ^e yeni bir okul binası 
yapılmasının zaruri görülüp görülmedi
ğine dair «orusuna Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi încesulu'nun sözlü cevalbı (6/146) 62:64 

6. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket 
kazandırmak, işsizliğe mâni olmak ve hu- : 

susiyle yerüstü servetlerini kıymetlendir
mek maksadiyle Tokat'da sınai tesisler ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 64 

7. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nuri, Sümerbank perakende satış ma
ğazalarının ilçelerden kaldırılması sebebi
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/195) 6'4 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, şimdiye kadar ^nerelerde kaç trafik 
muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded 
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik mu
ayenesinin nasıl yapıldığına dair sorusuna 

. İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Bayın
dırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevap
ları (6/158) 64:68 

9. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun'un Keşap İlçesi Balık
çılık Kooperatifinin kuruluş tarihine, bu
güne kadar Hükümetçe ne miktar yardım 
yapıldığına ve 1961 yılında T. C. Ziraat 
Bankasınca kredi açılıp açılmadığına, açıl
mışsa miktarına ve açılan kredinin Koopera

tife verilmemesi sebebine dair sorusuna 
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm sözlü ce
vapları (6/159) 68:69 

10. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'm, Sivas'ın Kangal İlçesi Ortaokulu
nun halen ne müdürü ve ne de bir öğret
meni bulunmadığına göre okulun açık bu
lundurulmasında ne gibi bir fayda umuldu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/160) 69 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi 
gereğince vergi mevzuuna giren, küçük 
esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan, 18 
yaşından aşağı çıraklardan bu verginin 
alınmasına devam edilip edilmiyeceğine 
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik 
İnan'm sözlü cevabı (6/161) 69:71 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, çocuk felcinden halen dış memleketler
de tedavide bulunanlarla, bunun dışında 
tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat et
miş ne kadar felçli çocuk olduğuna, bunlar 
hakkında ne düşünüldüğüne ve 6 . 6 . 1961 
tarihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararının sıhhi sebeplerle yapılan dış se
yahatlerden istisna edilmesi için teşebbüse 
geçilip geçilmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Suat Seren ve Maliye Ba
kanı Şefik İnan 'm sözlü cevapları (6/162) 71:73 

13. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ili Görele ilçesinin Gülef 
köyü ilkokulu binasının 1960 - 1961 yılla
rında yapıları tamiratiyle ilgili hususlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/163), , 73 

14. — Konya Milletvekili İrfan Baran'-
m, Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü 
açılmasının kararlaştırılmış olup olmadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/164) 73 

15. — Giresun, Milletvekili Ethem Kı-
lıçoğlu'nun, Giresun'un Keştıp ilçesi tahri
rat kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip 
edilmediğine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevalbı (6/165) 73:74 

16. -^ Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Erzincan'ın bugünkü ha-
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Sayfa 
liyle, iskân bakımından bir tehlike tevlid-
edip etmediğine, üç parçaya bölünmüş olan 
şehrin birleştirilmesinin ve Devlet bütçe
sinden bir yardım yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusuna imar ve İskân Bakanı Muhittin 
Gülven'in, sözlü cevabı (6/166) 74:76 

b) Yazık sorular ve cevapları 76 
1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'-

nin, Uluslararası teşekküllerden Türkiye-
nin iktisadi durumunu tetkik saha-

Sayfa 
sına alanlarla bu teşekküllerden bize fiilen 
yardımda bulunanlara ve yaptıkları yar
dımların mahiyetiyle'miktarına dair soru
suna Dışişleri Bakanı Selim Sarper ve Ma
liye Bakanı Şefik înan'm yazılı cevapları 
(7/17) 76:84 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-
m, Çankırı'da bir Halıcılık Kursu açılması
nın uygun olup olmadığına dair sorusuna 
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı ce
vabı (7/37) 84 

mmm 

1. — TUTANAK ÖZETt 

Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu'nun, 
Dünya gazetesinde çıkan bir yazı dolayısiyle 
vâki gündem dışı demecine bilgi edinildi. 

Ankara Milletvekili Mehdi MıhçıoğUu'na 
iki ay izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu, kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, Maliye ve Büt
çe komisyonlarından seçilecek beşer üyeden 
kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesi hak
kındaki önergesi kabul olundu. 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sa
yılı Kanun ile 279 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle gündeme alınıp 
görüşülmesine dair önerge kabul olundu; tü
mü ve birinci maddesi üzerinde yapıllan görüş
melerden sonra 1 nıci madde hakkındaki tadil 
teklif\ kabul olunarak tasarı Bütçe Komisyo
nuna geriverildi. 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'm, yur
dumuzun birçok yerlerinde ve bu arada Ça
nakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin 
dâhili her türlü mahsule zarar veren yabani do
muzlarla esaslı mücadele içini ne gibi tedbirler 
alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani do
muzların etinden, derisinden ve kılından isti
fade hususunda ne düşünüldüğüne dair soru

suna, Tarım Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Ba
kanı İhsan Gürsan cevap verdiler. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, kar
şılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak geri 
alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu, soru sahibi hazır bulunmadığından, ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 
İ961 ziraat yılında Meriç ve Ergerie nehirleri
nin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin su
lar altında kaldığına ve zarar gören mahsulle
rin cinsi, miktarı ve değeri ile her iki nehrin 
sularının kontrol altına alınması hususunda ya
pılan anlaşmanın ana hatlarına dair sorusuna, 
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt ve Tarım Ba
kanı Cavit Oral cevap verdiler. 

Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, or
man tahribini önlemek maksadiyle orman bölge 
sinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan harta
ma yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko temin 
ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sorusuna, Başbakan adına Tarum 
Bakanı Cavit Oral cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, ihalesi 
yapılan Midyat Ortaokul binasının inşaatının 
durdurulması sebebine, başka yerlerde inşaatı 
durdurulan ortaokul binası bulunup bulunma
dığıma ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat Orta
okul binasının inşaasîna başlanıp başlanmıyaca-
ğı hakkında ne düşünüldüğüne, 
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Ve Bingöl Milletvekili M, Sıddık Ay dar'in, 
Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında yapıl
ması hususunda alınmış bir karar olup olmadı
ğına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise bina-^ 
*ı inşası için kaç metrekare arsa verildiğine dair 
«omları Millî Eğitim Bakam haAr bulunmadı
ğından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, 
Bingöl Devlet Hastanesinin doktor mevcuduna, 
yatak adedine ve mevcut binanın hastane ola
rak yapılıp yapılmadığına dair sorusuna, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren, 

Siirt Milletvekili Süreyya öner ' in, Siirt ili 
dâhilinde çok geniş mikyasta bulunan ve 3/4 ü 
Devlet orman sahasına giren yabani fıstık ağaç
larının müstakil bir teşkilât ile ele alınarak 
aşılattırrlması hususunda bir tedbir ve tasavvu
run mevcııdolup olmadığına dair sorusuna da, 
Tarım Bakanı Cavit Oral cevap verdiler'. 

Zonguldak MiUlettve'kiM Suphi Konak'm, kö
mür havzasındaki ölümle neticelenen iş kazala
rının artış miktarına, ölüm nisbetine, sebepleri
ne ve 10 sene içerisinde mesullerinden kaçı hak
kında kanuni takibata geçildiğine ve kazaların 
önlenmesi veya asgari hadde tutulması husu
sunda gerekli tedbirler ittihazı için Ibir çalışma 
yapılıp yapılmadığına dair sorusu, Sanayi Ba
kanı hazır 'bulunmadığınden gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bin
göl ile 'hududu içindeki üç köprünün proje ve 
ihalesinin ne zaman ıyapila cağına dair sorusuna, 
Bayındırlık Balkanı Emin Paksüt, 

Edirne Milletvekili İlhamı Ertenizin, ıhudut 
giriş ve çıkış kapısı olan şehir ve kasabaların 
imarı ve medeni tesislere kavuşturulması hak
kında özel bir görüş ve programın bulunup bu
lunmadığına ve Edirne'nin iman ve kalkınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sorusuna, Başjbakan adına İmar ve Islkân Baka
nı Muhittin Güven, 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun bâzı Maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 84 sayılı Kanunun tat
bikatına dair sorusuna da, Devlet Bakanı Ni
hat Su cevap verdiler. 

Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağaoğlu'-

nun, Ankara ve İstanbul 'belediyelerinin 683Ö 
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçla
rına dair sorusu, soru sahibi ikinci defadır ha
zır bulunmadığından düştü. 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, 
yabancı (memleketlerde tedavi edilmekte olan 
Türk -vatandaşı «ayısı ile 6 Hazy^an 1964 tarihli 
ve 5/1280 sayılı Kararnamenin neşrinden iti
baren bu gibi vatandaşlardan istikrar fonuna 
katılma payı olarak kaç lira alındığına ve adı 
geçen 'kararnamenin hastalara tatbik edilme
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna, Maliye Bakanı Şefik İnan cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Ka
radeniz Ereğlisi Ortaokulu binasının durumuna 
ve yeni bir okul binası yapılmasının zaruri gö
rülüp görülmediğine dair sorusu, Millî Eğitim -
Bakanı hazır ^bulunmadığından gelecek 'birleşi
me bırakıldı. 

Giresun Milletvekili Ali Köymen'in, Şebin 
Karahisar ilçesinde vukubulan yangının sebeb-
olduğu hasar miktarına ve yapılan yardım tuta
rına dair sorusuna, İmar ve İskân Bakanı Mu
hittin Güven cevap verdi. 

Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'in, Tokat 
ve havalesine iktisadi bir hareket kazandırmak. 
işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yerüstü ser
vetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'
ta sınai tesisler kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusu, Başbakan ve adına 
konuşacak Bakan hazır (bulunmadığından ge
lecek birleşime 'bırakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevlki Güler'-
in, 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
sıhhi sebeplerle yapılan döviz «atışlarından alı
nan istikrar fonuna katılma payının kaldırılıp 
kaldırılmıyacağı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu, soru sahibi ikinci defadır Birleşim
de hazır bulunmadığından düştü. 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 
Sümeribank perakende satış mağazalarının ilçe
lerden kaldırılması sebebine dair sorusu, Sana
yi Bakanı hazır .bulunmadığından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 
Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960 tarihinden 
önce ve 'bugün kaç ekmeklik buğday tevzi am-
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barı bulunduğuna, tevzi olunan buğdayın fiya-
tiyle nakli işine ve mutemetlik mevzuunda dhti-
lâf olup olmadığına dair sorusuna Ticaret Ba
kanı îhsan Günsan cevap verdi. 

19 .1.1962 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Meliki Keskin 

Kâtip 
îzmir 

Kadri özek 
Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltactoğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in, Kırşehir'de yeni bir .adalet binası ya
pılması ve inşaata 1962 yılında başlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/39) 

2. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
köy öğretmenleri ile diğer öğretmenlerin duru
muna dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/40) 

3. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'm, 
Ankara Numune Hastanesi ek inşaatında yolsuz
luk yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/41) 

4. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra Sivas Devlet Demir
yolları Fabrikası ile 4 noü İşletmeye bağlı tesis
lerden kaç memur ve işçinin ne sebeple nakledil
diğine dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/42) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesi fındık müstahsılla-
rınm istihsali artırmak maksadiyle Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından aldıkları kredinin 
miktarına ve artırılmasının düşünülüp düşünül 
medişine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/43) 

6. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'uı, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve ben
zeri müesseselerde barem dışı kadrolarda çalışan 
hizmetlilerin hastalık ve emeklilik durumlarına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil* 
mistir. (7/44) 

7. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı şehri içme suyu tesisatı inşaatının prQ* 
jesine uygun bir şekilde tamamlanıp tamamlan
madığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/45) 

8. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı ili merkezi ile Bskipazar, Çerkeş ve Kur
şunlu ilçelerine Çatalağzı Termik Elektrik Sant
ralından elektrik verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/46) 

9. — Çankırı Milletvekili Nurettin ök'un, 
Çankırı'daki geniş kaya tuzu yataklarının daha 
büyük bir işletme haline getirilerek geniş çapta 
tuz istihsalinin düşünülüp düşünülmediğine ve 
elde edilecek tuzun yabancı piyasalara ihracı ko
nusunda bir tetkik yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/47) 

10. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'm, 
orti öğretmen kadrolarının tamamlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/48) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 1955 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/47) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün, 
1955 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/48) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 malî 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/49) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

4. — Orman Umum Müdürlüğünün 1955 Büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/50) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

'5. — Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/51) (Sayıştay Ko
misyonuna) , 
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6. — 1956 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/52) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (l/53> 
(Sayıştay Komisyonuna) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 Bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/54) (Sayıştay Komisyonuna) 

9. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 
1956 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/55) 
ı(Sayıştay Komisyonuna) * 

10. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 
iBütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/56) 

* (Sayıştay Komisyonuna) 
11. — istanbul Üniversitesi 1956 Bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/57) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

12. — Orman Umum Müdürlüğünün 1953 
Bütçe yılı Kesin Hesap kanunu tasarısı (1/58) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 
Bütçe yılı Kesin Hesap kanuna tasarısı (1/59) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

14. — Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/60) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

15. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/61) 
(Sayıştay Komisyonuna) 
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16. — 1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasa

rısı (1/62) (Sayıştay Komisyonuna) 
17. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/63) (Sayıştay Komisyonuna) 

18. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/64) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

19. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/65) (Sayıştay Komisyonuna) 

20. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılf Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/66) (Sayıştay Komisyonuna) 

21. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/67) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

2'2. —• istanbul Teknik Üniversitesi 1957 ma
lî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/68) (Sayış
tay Komisyonuna) 

23. — istanbul Üniversitesi İ957 malî yıİı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/69) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

24. — Karayolları Umum 'Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/70) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

25. — Orman Umum Müdürlüğünün 1957 
malî yıİı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/71) 

(Sayıştay Komisyonuna) 
26. — Petrol Dairesi Keisliği 1957 malî yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/72) (Sayıştay 
Komisyonuna) • 

27. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/73) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

28. —'Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/74) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

29. — 1958 malî .yılı Kesinhesap (kanunu tasa
rısı (1/75) (Sayıştay Komisyonuna) 

30. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
1958 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/76) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

31. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/77) (Sayıştay Komisyonuna) 

32. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü
nün 1958 malî yılı. Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/78) (Sayıştay Komisyonuna) 

33. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1958 malî yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/79) (Sayıştay Komisyonuna) 

34. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1958 malî yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/80) (Sayıştay Komisyonuna) 

35. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 ma
lî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/81) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

36. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/82) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

37. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1958 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/83) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

38. — Orman Umum Müdürlüğü 1958 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (lj/84) (Sayış
tay Komisyonuna) 

39. — Petrol Dairesi Eeisliğinin 1958 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/85) (Sayış
tay Komisyonuna) 

— İ 

% 



40. — Ankara Üniversitesi İ961 x yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/86) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

41. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/87) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

42. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/88) (Karma Bütçe 
Komisyonuna) 

•* 43. — Halit kızı Nermin Akmansü'ye vatanı 
hizmet tertibinden aylik bağlanmasına dair ka
nun tasarısı (1/89) (Maliye ve Bütçe komisyon
larına) 

44. — Silâhlı Kuvvetler Yalkacak kanunu ta
samı (1/90) (Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarına) 

45. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyo 
ti hakkında kanun tasarısı (1/91) (İçişleri ve 
Adalet komisyonlarına) 

46. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/92) (Karma Bütçe Komisyonu
na) 

47. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sil usulü hakkında Kanuna geçici bir madde 
•eklenmesine dair kanun tasarısı (1/93) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

48. —Muvazzaf sulbay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/94) (Millî 
Savunma ve Bütçe komisyonlarına) 

49. — Ambalajların muvakkat ithalime mü
teallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı (1/95) 
(İçişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Bütçe 
komisyonlarına) 

50. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaal-
lik Beyannamesinin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı (1/96) (Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Bütçe komisyon
larına) 

61. — Arjantin'in Gümrük 'Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun taöansı (1/97) (Dışiş
leri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Bütçe komis
yonlarına) 

52. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âfkıd Tarafları ile Polonya Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki münasebet
lerle ilgili Beyannamenin onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair kanun tasarısı (1/98) 
(Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Teklifler 
53. — Adana Milletvökili Ahmet Karamüf-

stüoğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi 
(2/90) (Maliye, Tarım ve Bütçe komisyonları
na), 

54. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve dört 
arkadaşının, Devlet hizmetinde i'ken lise veya 
lise muadili meslekî bir okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olanlar ile yine 
memuriyetleri sırasında akademik derece alan
lara yahut ikinci bir yüksek tahsil ikmal eden
lere bir derece .kıdem verilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/91) (Millî Eğitim, 'Maliye ve Bütçe 
'komisyonlarına) 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve Kars Milletvekili Kemal Güven'in, 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla 
muaddel 29 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/92) (Adalet Komisyonu
na) 

'56. — Amasya milletvekilleri Nevzat Şener 
ve İsmail Sangöz'ün, Memurların tahsil mües
seselerinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı Ka
nuna ek kanun telklifi (2/93) (Millî Eğitim, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/94) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş 
Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci 
ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/95) (Maliye ve Bültçe komisyonlarına) 

- « 



69. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin. 1108 sayılı Maaş. Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun tek
lifi (2/96) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
60. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1947 malî yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/82) (Sayıştay Komisyonuna) 

61. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1948 malî yılı hesabına ait raporla bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/83) (Sayıştay Komisyonuna) 

62. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1949 malî yılı hesabına ait.r'aporla bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
j(j3/84) (Sayıştay Komisyonuna) 

63. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresini a 
1950 malî yılı hesabına ait raporla b-lânçosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/85) (Sayıştay Komisyonuna) 

64. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresi 
1961 imalî yılı bilançosunun sunulduğuna dair 

' Sayıştay Başkanlığı" tezkeresi (3/86) (Sayış
tay Komisyonuna) 

65. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1952 malî yılı hesabına ait raporla bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(B/81) (Sayıştay Komisyonuna) 

66. — Devlet Orman işletmeleri ile Kereste 
fabrikalarının 1953 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/88) (Sayıştay Komisyonuna) 

67. — Millî Piyango idaresinin 1953 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez • 
keresi (3/89) (Sayıştay Komisyonuna) 

68. — Türk Tütün Limited Şirketinin 1953 
ve 1954 yılları bilânçolariyle Murakıp raporla
rının gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/90) (Sayıştay Komisyonuna) 

69. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1954 Bütçe yılı hesabına ait raporla bilançosu 
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/91) (Sayıştay Komisyonuna) 

70. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1953 malî yılı hesabına ait raporla bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/92) (Sayıştay Komisyonuna) 

i 71. — Devlet Orman işletmeleriyle Kereste 
fabrikalarının 1954 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay. Başkanlığı • tezkeresi 
(f3/93) (Sayıştay Komisyonuna) 

I 72. — Millî Piyango idaresinin 1954 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi (3/94) (Sayıştay Komisyonuna) 

73. -!- Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 
i 1955 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be

yannamesinin sunulduğuna dair Sayış bay Baş
kanlığı tezkeresi (3/95) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

74. — Devlet Sü işleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı Hesabı Katisine ait ek muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayış-

, tay Başikanlığı tezkeresi (3/96) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

75. — Devlet Orman işletmeleriyle Keresle 
Fabrikalarının 1955 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/97) (Sayıştay Komisyonuna) 

76. -r- inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço dle murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/98) (Sayıştay 
Komisyonuna) -* • 

77. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Hesabı Katîsıine ait mutabıafcat beyan
namesinin sumılduğunıa dair Sayıştay Başlkan- * 
lığı tezkeresi (3/99) (Sayıştay Komisyonuna) 

78. — Millî Piyango idaresinin 1955 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakaı.lık tez
keresi (3/100) (Sayıştay Komisyonuna) 

79. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele-
I riıı 1955 malî yılı Hesabı Katilerine ait umumi 

mutabaıkat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/101) (Sayış
tay Komisyonuna) 

80. — Orman Umum Müdürlüğü 1955 bütçe 
yılı Hesabı Katîsıine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/102) (Sayıştay Komisyonuna) 

81. — Türik Tütün Limited Şirketinin 1955 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun gönderil
diğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/103) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

82. — Umumi Muvazeneye dâhil dairelerin 
I 1955 malî yılı Kati Hesaplarına ait efe mutalba7 



V 

kat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/104) (Sayıştay Komis
yonuna) 

83. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1955 bütçe yılı hesabına ait raporla bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/105) (Sayıştay Komisyonuna) 

84. — Ankara Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/106) (Sayıştay Komisyonuna) 

85. — Beden Terbiyesi Umum Müdür lüğü.ü.ı 
1956 bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/107) (Sayıştay Komis
yonuna) 

86. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/108) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

87. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı hesabı katisine ait ek mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/109) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

88. — Devlet Orman işletmeleri ile kereste 
fabrikalarının 1956 yılı bilançolarının sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/110) (Sayıştay Komisyonuna) 

89. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair «Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/111) (Sayıştay Komisyonuna) 

90. — istanbul Üniversitesinin 1956 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/112) (Sayıştay Komisyonuna) 

91. — istanbul Üniversitesi 1956 malî yılı 
hesabı katisine ait ek mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/113) (sayıştay Komisyonuna) 

92. — Millî Korunma 1956 yılı bilançosu
nun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/114) (Sayıştay Komisyonuna) 

93. — Millî Piyango idaresinin 1956 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez-
kersi (3/115) (Sayıştay Komisyonuna) 

94. — Muvazenei Umuııüyey dâhil dairele
rin 1956 malî yılı hesabı katisine ait umumi 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/116) (Sayış
tay Komisyonuna) 

95. — Orman Umum Müdürlüğünün 1956 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/117) (Sayıştay Komisyonuna) 

96. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/118) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

97. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
1956 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/119) (Sayıştay Komisyonuna) 

98. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/120) (Sayıştay Komisyonuna) 

99. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/121) (Sayıştay Komisyonuna) 

100. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1957 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/122) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

101. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/123) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

102. — Devlet Orman işletmeleriyle keres
te fabrikalarmm 1957 yılı muameleleri hakkın
da tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/124) (Sayıştay Komisyonuna) 

103. — Ajıkara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/125) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

104. — Artvin Milletvekili Nihat Ata 'mn 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık tezkeresi (3/126) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

105. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu ve Sakarya Milletvekili Hami Tez-
kan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/127) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlanndan mürek
kep Karma Komisyona) 

106. — Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/128) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyona). 

19.1.1962 Û:İ 
Raporlar 

107. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 196İ 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel-

^ de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile C. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (2/21) (Gündeme) 

108. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanunu
na 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu ile C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (2/6) (Gün
deme) 

• mm * 

BİRİNCİ OTURUM 
Açlma saati : 15,12 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Kadri özek (İzmir), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BALKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Kütahya Milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, gündeme 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININGENEL KURULA SUNUŞLARI 

1,— Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evli
ya ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahvmöğ-
lu'nun, İ93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâ
zı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına 
dair kanun teklifinin gündeme alınması hakkın
da önergesi (2/12, 4/18) 

2. —- Maras Milletvekili Hasan Fehmi Evliya 
ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin ilgası ve yeni hükümler İhdasına 
dair kanun teklifi hakkında Maliye Komisyonu 
raporu (2/12, 3/80) 

' BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Kiyasetine 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai 

Gelir Vergisi ile ilgili hükümlerinin ilgası ve ye
ni hükümler ihdasına dair kanun teklifimiz, 
20 . 11 . 1961 tarihinde Riyasetinizce Maliye, 
Tarım ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiş 
olduğu halde, aradan 53 gün geçmiş bulunmak
tadır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesinin sarih hükmüne 
rağmen teklifimizin müzakeresi tamamlanarak 
Umumi Heyete gönderilmemiş, hattâ havale edi
len komisyonların hiçbirinde bugüne kadar mü
zakeresine başlanmak lüzumu dahi hissedilme
miştir. 
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İçtüzüğün 36 ncı maddesi aynen : 
«Encümenlere muhavvel bir lâyiha veya tek

lif, havalesi gününden nihayet birbuçuk ay için
de Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzıımge-
Hr». demektedir. 

Bu açık ve âmir hüküm muvacehesinde mem
leketin büyük ekseriyetini hayati mânada ilgi
lendiren kanun teklifimizin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Meclis gündemine alınmasını 
arz ve teklif ederiz. 

12 .1 .1962 

Maraş Milletvekili Adana Milletvekili 
Dr. Hasan Fehmi Evliya Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Şimdi de Maliye Komisyonu 
raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bfrzı 

maddelerinin ilgası ve yeni Ihükümler ihtasma 
dair olan Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ile Maraş Milletvekili Hasan Fehmi 
Evliya'nm, 17 . 11 . 1961 tarihli 27 . 11 . 1961 
sevk tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 167 nu
maralı 'kanun teklifi tetkik ve 'müzakere olun
du: 

193 sayılı Kanunun ziraat erlbalbı hakkında 
vaz'ettiği vergi esaslarını ilga ederek ihdas 
eylediği değişik hükümler; arazinin mahiyeti, 
vasfı, inbat kudreti ve yurdun değişik bölgele
rindeki durumu ve uygulama kabiliyeti bakı
mından yetersiz görüldüğünden vergi reform 
esasları dairesinde Hükümet Programına alın
mış bir konu olmasından dolayı geniş mükellef 
kütlesini ilgilendiren işbu teklifin Hükümet gö
rüşü alındıktan sonra tekrar görüşülmesine ka
rar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

B:35 10.1.1962 O.İ 
Ordu Zonguldak 

Orhan Naim Hazinedar ıSadik Tekin Müfüüoğlu 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

Cemal Babaç 
Sözcü 
Aydın 

Nedim Müren 
Bolu 

Kâmil İnal 
Gümüşane 

Necmettin Küçüker 

Başkanvekili 
Muş 

Sait Mutlu 
Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 
Çorum 

İhsan Tombuş 
Manisa 

Yakup Ya'kut 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıilbrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, 193 sayılı Kanunun 
zirai gelirleri vergilendiren hükümlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsil usulleri ve vergi nisbetleri 
itibariyle memleket, köylü ve çiftçi realitele
rine büyük ölçüde aykırı olduğu ve yabancı 
olduğu hepinizin malûmudur. İşte memleket öl
çülerine aykırı bulunan ve geniş 'bir hazırlığı 
ve geniş bir tetkiki mütaakıp tedvin edilmi-
yen bu 'kanun küçük, orta ve büyük işletmeleri 
hakikaten tazyik etmekte ve zirai nüfusu (hu
zurdan mahrum bir ortama terk etmiş (bulun
maktadır. Bugün çiftçi ve ziraat erbabının mi
tinglerine, toplu gösterilerine şalhidolmama'kta-
yız. Esasen teşkilâtsız bir sınıftır. Geniş kütle, ses
siz kütle, dilsiz kütle. Bu zümrenin gösteri yapma
larını bugün için beklemek mümkün değildir. Ama 
dilleri olsa, teşkilâtları bulunsa, lonlarm fer
yat ve figanlarından burada oturacağımızı zan
netmiyorum arkadaşlar. Bugün Iher zamandan 
daha çok huzura muthtaçolduğumuz bir zaman
da tevlidettiği huzursuzluklar ve hakikaten do
ğuracağı birtakım zararlar muvacehesinde hiç 
de büyük bir rakama baliğ olmıyaıı Zirai Gelir 
Vergisinin yeni esaslara, realitelere uygun, ob
jektif esaslara müstenit ianlaşılır birtakım 
normlara göre yeni bir şekle sokulmasında 
fayda ve zaruret olacağı izahtan müstağnidir. 
İşte ben Sayın arkadaşım Hasan Fehmi Evliya 
ile ziraat erbabının temsilcilerinin, Ankara'da 
193 sayılı Kanun tedvin edildikten sonra yap
tıkları iki (büyük toplantıdan, halk 'arasındaki 
yaptığımız tetkiklerden mülhem olarak hem 
içtimai adalet ve hem de zirai istihsal bakımın
dan zarar tevlidetmiyecek esasları ımufhtevi 
bir teklif 'hazırlamış hulunmıa'ktayız. Hiçbir 
çiftçi vergi vermem, Devlet masraflarına işti
rak edemem dememektedir. Bizim teklifimiz de 
vergi alınmasın mânasında değildir, mevcut 
:kanunun iktisadi, içtimai bünyeye yapacağı tah
ribatı önleyici birtakım 'hükümle salim bir esa
sa bağlanması merkezindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklifimizi biz 
17 .11.1961 de Yüksek Riyasete vermiştik. 
Teklif 27.11.1961 de Komisyona havale edil
miş. Aradan geçen bir buçuk ay zarfında maa-
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İesef Komisyon bu teklifimizi ele almadığı için, 
teklifimiz memleketin hakikaten çok âcil bir 
ihtiyacına cevap vereceğinden, İçtüzüğün 36 
ncı maddesine istinaden Yüksek Heyetin ıttıla
ına arz edilmesini ve gündeme alınmasını iste
dik. Ancak bu takririmizi verdikten sonra Ma
liye Komisyonu teklifimizi gündemine almıştır. 
Maliye Komisyonu konuyu ehemmiyetle, ciddi
yetle tetkike 'koyulmuş bulunmaktadır. Bu hu
susu burada ifade etmek isterim. Geç tetkike 
.almış olsalar da, Sayın Komisyona, bu ciddî 
alâkalarından dolayı teşekkür etmek isterim. 
Bu itibarla teklifimizin görüşülmesini hem sür
at, hem ehemmiyetle ele almış bulunmaları ha
sebiyle, teklif sahiplerinden birisi olmam sıfa-
tiyle hemen Meclis gündemine alınmasında mu
sir değilim. Yalnız Komisyon (mesailerinin sür-

19.1.1982 O : 1 
atlendirilmesi ve geniş halk kütlelerinin bu ıs
tıraptan kurtarılması lâzımdır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklif sahibi arkadaşımız he
men gündeme alınmasında ısrar etmiyorlar, Ko
misyonun tetkikine imkân bırakılmasını ve 
Hükümet mütalâasının alınmasını kendileri de 
istiyorlar. Müsaadenizle Komisyonun teklifini 
oylarınıza sunacağım. . («Anlaşılmadı», sesleri) 
Bu hususta Hükümetin de mütalâası alındıktan 
sonra gündeme öyle alınsın deniyor. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BURHAN BOZDOĞAN' (içel) — Bu mev
zu hakkında konuşmak istiyorum... 

BAŞKAN — Rapor kabul edilmiştir, konu
şamazsınız. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki 263 sayılı Kanun ile emekli dul ve 
yetim aylıklarına mm yapılmasına dair olan 
279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/20) (8. Sayısı: 4) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmeler 
yapılmış, bu tasarının geçf-n birleşimde öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi karar altına alınmış 
ve verilen bir önerge birinci maddede dikkate 
alınmış, Komisyona teklif* katılıp katılmıyaca-
ğı sorulmuş, Komisyon bu teklife katılmadığını 
bildirmiş, bunun üzerine önerge Komisyona ha
vale edilmişti. 

Komisyonun hazırladığı yeni metin gelmiş
tir. Eğer tensip buyurursanız Komisyonun ra
porunu okutayım. (Okunsun, sesleri) 

Millet Meclisi 
, Bütçe Komisyonu 

Yüksek Başkanlığa 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki 263 sayılı Kanunla, emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının birinci mad
desine ikinci fıkra olarak ilâve edilmesi hak-

(1) 4 sayılı basmayazı geçen birleşim tuta-
nağmm sonundadır. 

kındaki İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan tarafından verilen ve Genel Kurulca dik
kate alınan önerge komisyonumuza havale edil
mekle tetkik ve müzakere edildi. 

1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanuniyle, emekli, 
dul ve yetim aylıkları; tahsise esas olan vazife 
aylıkları üzerinde muayyen ni'sbetler dâhilinde 
bağlanması kabul edilmiş ve bu kanundan ev
vel bağlanmış olan bilûmum emekli, dul ve ye
tim aylıkları da bir yükseltmeye tâbi' tutul
muştur. 

Malûm bulunduğu üzere, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğünden ev
vel memleketimizde emekli, dul ve yetim aylık
ları, başlıca 11 Ağustos 1325 tarihli Askerî ve 
Mülki tekaüt kanunlarına ve 3 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki tekaüt 
Kanununa göre bağlanmıştır. 

1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun • geçici 
45 nci maddesiyle, sözü geçen iki kanundan; 
1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış olan emekli, 
dul ve yetim aylıkları, aynı hizmet ve aynı ay
lığa 5434 sayılı Kanunla bağlanması lâzımge-
len miktarlara yükseltilmiş ve bu suretle, 1930 
tarihinden 1950 tarihine kadar bağlanmış ay
lıklarla, bu tarihten sonra bağlanan aylıklar 
arasında tam bir mutabakat ve muadelet te
min olunmuştur. 
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11 Ağustos 1325 tarihli Kanuna göre, bağ

lanmış aylıkların ise; o tarihlerde memuriyet 
aylıklarının bir bareme tâbi bulunmamış ol
ması sebebiyle, 5434 sayılı Kanuna intibak et
tirilmesi mümkün olamamış ve bu aylıklara 
seyyanen % 60 nisıbetinde zam tatbik olunmuş
tur. 

Umumi Heyetten Komisyonumuza havale 
edilen önergede; 5434 sayılı Kanundan önce
ki hükümlere göre bağlanmış olan aylıkların 
% 15 zamlarının, 1 .3.1962 'tarihinden itibaren 
verilmesi istenilmekte ise de, yukarda açıklan
dığı üzere, 3 .6 .1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nuna göre bağlanmış aylıklarla, 5434 sayılı Ka
nun hükümlerine göre bağlanmış aylıklar ara
sında bir fark mevcudolmadığından, zammın 
önergede olduğu üzere 5434 sayılı Kanundan 
evvelkilere tatbiki halinde, 1683 sayılı Kanu
na göre tahsis edilen emekli, dul ve yetim ay
lıkları ile 5434 sayılı Kanunun 'meriyetinden 
sonra tahsis edilen .aylıklar arasında (birinciler 
lehine bariz bir adaletsizlik meydana getirece
ği sarahaten müşahede olunmuştur. 

Bu bakımdan zammın, 5434 sayılı Kanun 
esaslarına tam intibakı temin edilemiyen, ya
pılan mütaaddit zamlara rağmen ibugüne kadar 
hakikaten muadelet ve tevazünü sağlanmadığı 
için himayeye lâyık görülen 1325 tarihli Aske
rî ve Mülki tekaüt kanunları hükümlerine müs
teniden bağlanmış emekli, dul ve yetim aylık 
sahipleri ile, aslı bu kanunlara göre hesabedil-
miş olup 1950 yılından sonra kabul edilen ka
nunlarla tahsis edilmiş olan aylıiklara tatbiki 
uygun olacağı anlaşılarak bu 'maksadı sağlamak 
üzere kanun tasarısının 1 nci maddesi ona gö
re yeniden düzenlenmiştir. 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 
sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylıkları
na zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve ücret 
tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, dul 
ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde yapılmış 
olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunların geçici 
1 nci maddelerinde % 20 nisbeti üzerinden tat
biki için teslbit edilmiş bulunan süreler 28 Şubat 
1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

19.1.1962 0 : 1 
3 .6 .1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 

mülki tekaüt Kanunundan evvelki hükümlere gö
re tahsis edilmiş olan emekli, dul ve yetim aylık
ları ile aslı aynı hükümlere göre bağlanmış olan 
aylıklar bu hüküm dışında bırakılmıştır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 
(1 .3 .1961 - 31.1 .1962) devresi (1 .3 .1961 -
28 . 2 .1963) olarak, aynı maddenin 2 nci fıkra
sındaki (1 .3 .1962) tarihi de (1 .3 .1963) şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Genel Kurulun, tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Elâzığ Elâzığ Ankara 

ö . F. Sanaç H. Müftügil 1. Seçkin 
Kâtip 

Balıkesir Aydın Bilecik 
C. Bilgehan 1. Sezgin Ş. Binay 

Erzurum İstanbul Kırşehir 
C. Önder R. Ülker A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 
Konya Konya Maraş 

R. özal C. Yılmaz E. Kaplan 
Maraş Muğla Sinop 

A. Karaküçü'k T. ŞaJhiıı M. Alicanoğlu 
Yozgat 

I. H. Akdoğan 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz, maddeyi 
okuttuktan sonra söz vereceğim. 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylık
larına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 

Kanuna ek kanun tasansı 

Madde 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve üc
ret tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, 
dul ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde yapıl
mış olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunların 
geçici 1 nci maddelerinde % 20 nislbeti üzerinden 
tatbiki için teslbit edilmiş bulunan süreler 28 Şu 
bat 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
(1 .3 .1961 - 31 .1 .1962) devresi ( 1 . 3 .1961 -
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28.2.1963) olarak, aynı maddenin 2 nci fıkra
sındaki (1.3.1962) tarihi de (1.3.1963) şek
linde değiştirilmiştir. 

3 . 6.1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunundan evvelki hükümlere 
göre tahsis edilmiş olan emekli dul ve yetim ay
lıkları ile aslı aynı hükümlere göre bağlanmış 
olan aylıklar bu hüküm dışında bırakılmıştır., 

BAŞKAN — Mahmut Rıza Bertan, 
MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 

Efendim, müstacelen çıkması lâzımgelen bir ka
nunun tehirine sebebiyet verdiğim için özür dile
rim. Ancak şunu tebarüz ettirmek mecburiyetin
deyim ki, tadil teklifim Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiştir. Komisyona iadesi maddenin dikkate 
alınarak ikinci fıkranın yeniden kaleme alınması 
şeklinde değildir. Bu tadil teklifimin kanun tek
niği bakımından ikinci fıkra olarak yazılması için 
komisyona verilmiştir. Yüksek Heyetiniz tarafın
dan, Millet Meclisi tarafından kabul edilen bir 
tadil teklifini Bütçe Komisyonunun nasıl kendine 
ıgöre bir tadile tâbi tutacağını takdirlerinize bira 
kıyorum. Buna salâhiyeti yoktur. Bu bakımdan 
Bütçe Komisyonunun getirdiği ikinci fıkranın 
artık hiçbir suretle dikkate alınamıyacağı tabiî
dir. Kaldı ki, kanunlar tedvin edilirken bir hu
dut tâyin edilir, bu hududa pek yakın olan bâzı 
lehte ve aleyhte hususlar birbirine girift olabilir. 
Maksadımız; muayyen tarihlerden evvel emekli
ye ayrılmış olanlarla yine 1.1.1950 tarihinden 
evvel emekli maaşı bağlanmış olanların hayat 
şartlarını iyi bir hale getirmek idi. 

Deniyor ki, «1.1.1950 tarihinden evvel 
emekli, dul ve yetimlere maaş bağlanmış olan
larla 1950 den sonra bağlanmış olanlar arasın
da birincilerin lehine, ikincilerin aleyhine bir 
adaletsizlik olacaktır.» Bu varit değildir arka
daşlar. 

1950 den sonra muhtelif suretlerle maaşlar 
yükseltilmiştir. Hepiniz biliyorsunuz ki, bu ta
rihte 90 lira alan kimseler bilâhara 100 - 125 
liraya kadar maaş almışlardır. Maaş farkları 
olmuştur. 

O halde aynı kademedeki şahıs ise 1950 den 
evvel maaş bağlanmış olan emeklidir. Bu durum 
karşısında 1950 den sonra maaş bağlanmış olan
ları geçmesine imkân yoktur. Bunu bir malû
mat olarak arz ediyorum. Aslolan Yüksek Heye
tinizin bu tadil teklifimi kabul etmiş olmasıdır. 
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Yoksa Bütçe Komisyonuna dikkate alması için 
iade edilmemiştir. 

Bendeniz bunu belirtmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. Esasen bu kadar küçük tadille
rin burada yapılıp kanuniyet kesbetmesi müm
kündür. 

Şimdi ikinci defa istirham ediyorum. Ko
misyon maddeyi kabul buyurduğunuz şekilde 
kaleme almakla mükelleftir. Bunu başka şekil
de ele almaya hiçbir surette hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon kendisine 
havale edilen tadil teklifini , huzurunuzda ka
bul etmekle mükelleftir. Bu Tüzüğün 119 ncu 
maddesinin bir notunda mündemiçtir. Binaen
aleyh komisyon dikkate alman değişikliğe uy
mak mecburiyetinde değildir. Bu bakımdan 
kendi görüşünü yazmış, arkadaşımızın önerge-
vsiııdeki hususatla telif etmiş ve huzurunuza ge
tirmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
pek muhterem ı Mahmut Rıza Bertan arkadaşı
mızın umumi ismi ile memur maaşlarına ve 
emekli aylıklarına yapılacak % 15 zammın geri 
bırakılmasına dair Hükümet teklifinin birinci 
maddesine ek olarak teklif ettiği bir fıkra üze
rine encümenimiz yeniden hâdiseyi müzakere 
etti. Maliye Vekâletinin emeklilik rejimi ile il
gili mütehassıslarının huzuru ile yapılan müza
kere sonunda şu sonuca varılmıştır. Memleke
timizde bugüne kadar emekli, dul ve yetimlere 
bağlanması gereken aylıkların miktar ve maaş
larını gösterir üç emekli rejimi mevcuttur. 

Birincisi; 1320 tarihli İmpartorluk zama
nından kalma Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nuna müsteniden yapılan tahsisler ve aylıklara 
aittir. Bu 1930 senesine kadar devam etmiştir. 

Çoğunuz bilirsiniz ki, bu zaman içinde Dev
let memurları aylıklarının miktarını, barem de
recelerini gösteren bir kanun mevcut değildi. 
1930 senesinde 1683 sayılı Askeri ve Mülki Te
kaüt Kanunu çıkarılmış ve 1325 tarihli Tekaüt 
Kanunu iptal edilmişti. 1930 ile 1950 arasında 
bu kanuna müsteniden emekli, dul ve yetimler 
5434 sayılı Kanunla aylık rejimine tâbi tutul
muşlardır. Şimdiye kadar, birincisi 1930 a ka
dar, ikincisi 1930 dan 1950 ye kadar, üçüncüsü 
de 1950 den sonra olmak üzere üç tane mües
sese vardır. 'Bunların 5434 sayılı Kanunun mu
vakkat bir maddesi ile 1683 sayılı Kanuna göre 
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bağlanmış olan, emekli, dul ve yetimlerin hiz
met müddetine göre maaş almaları gerekmek
tedir. 

Bir misal arz edeyim : 1935 senesinde 30 
lira asli maaşla 30 seneyi doldurup tekaüt olan 
memura tahsis edilmiş olan maaşla 5434 sayılı 
Kanunun 44 neü •maddesi ile 1951 de, 1952 de 30 
senesini doldurup tekaüt olan emeklinin maaşı 
müsavi hale getirilmiştir. O halde muhterem 
arkadaşımızın flbir bakumdan hakkı vardır, 1930 
dan evvel 1325 tarihli Askerî ve mülki tekaüt 
Kanunu ile yapılan tahsislerdi} bir tenazur tesis 
edilememiştir. Çünkij, o zaman hârem rejimi 
yoktu, bu. bakımdan onlara global-olarak % 61 
zam yapılmakla iktifa edilmiştir. Şu halde te
nazur ve tevazün hâsıl olan bir devreye zammı 
teşmil etmek, (1950 den sonraki devrede emek
liye ayrılmış kimselerle, 1930 - 1950 arasında 
emekli olmuş kimseler aynı (mahiyette aylık 
alan kimseler olduğuna göre) birincilerin lehi
ne 'bir şart temin etme mânasına geliyor. 1955 
te 30 lira asli maaşla telkaüt olan bir memur ile, 
1945 tarihinde tekaüt olan bir memur arasında 
bir fark olmadığına göre birincisinin tercih 
edilmesini (Bütçe Komisyonunuz şayanı kabul 
görmedi. 

'Komisyonunuz bu esbabı mucibe ile - kendi
lerinin de katıldıkları - 1930 dan evvelki 1683 
sayılı Kanuna göre emekli yapılanların maaş
larına tahsis edilmesini uygun ve zaruri buldu. 
Bu maksadı temin için Bütçe Komisyonunuzun 
ittifakla verdiği karar maddeyi muhterem ar
kadaşımızın ifade buyurduğu esbabı mucibeye 
uygun olarak, 1930 dan evvele de şâmil olacak 
şekilde yeniden tetkik ederek: yüksek huzuru
nuza ıgeldi. 

Şurasını arz edeyim ki, 1930 senesinde aylı
ğa müstahak olan, emekli, dul ve yetim aylık
ları 1955 - 1956 yılında emekliye ayrılanlara 
dahi bağlanabilir. Yeniden tedvin ettiğimiz 
maddeye göre bu % 15 lerden bunlar da fay
dalanacaklardır. Bu Ihususu Muhterem Heyete 
arz ederim. Muhterem Başkan da ifade ettiler, 
Bütçe Encümeni, kanun tefklifi üzerindeki gö
rüşlerini Millet Meclisine arz etmek vazifesiyle 
mükelleftir. Encümen nazara alman (bütün tak
rirlere uymak mecburiyetinde değildir. Bunu 
da sarahaten arz ederim. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. 
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BAŞKAN — Sayın Asım Bren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka-

d'aşlar, mevzuubaihsolan iki mesele vardır. Ben
denizin görüşüme göre bunun birisi. Heyeti 
Umumiyede tezekkür edilen ve benim JİjLfızıam* 
da kaldığına göre, Bütçe Encümeninin .muhale
fetine rağmen kabul edilen ve sadece redaksi
yonu için encümene havale huyurulan bir tadil-
name şimdi Makamı Riyasetçe ve Bütçe Encü
menince Tüzükte yazılı olduğu şekilde tezefe-
kür edilmemiştir. Mevzu, sunulmuş olan bu ta-
dilnamenin tâlbi olması gereken muameleye tâbi 
tutulmasını istemek jûleselesidir. Zannediyorum 
ki, bu nüans farkı |ök mühimdir. Bunun için 
zabıtları tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Ge
çen inikadın buna ait zaptını getirtsinler; na
zara almımıası mı, yoksa zammın icrası mı kabul 
edildi; bu hususta sarahate varalım, («icrası 
kabul edildi» sesleri) 

BAŞKAN — Nazara alınması kabul edildi, 
efendim. -.: 

ASIM EREN (Devamla) — Zabıtların okun
masını istirham ediyorum. 

İkinci mesele şudur : Muhterem arkadaşla
rım, bir mesele tezekkür edilirken ilgili komis
yon ve sayın bakanların vaktü zamanı ile müta
lâasını .hazırlıyarak, vaktü zamanı ile müdahale 
etmesi gerekir. Heyeti Umumiyeye intikal edip 
de Saym Riyasetçe tJmumi Heyete arz edilen 
ve kabul edilmiş olan bir meseleden sonra, en
cümenin veya saym Riyasetin, işine müdalhele 
edildiğinden bahsile yeniden müzakere isteni
yor. içtüzüğün 118 nci «maddesi, müzakere sı
rasında, takdim olunan tadilnaımelerin aidol-
dukları encümene (havalesi hakkındadır. Yoksa, 
geçen inikatta * burada muhalefetimize rağmen 
ki, bende yüzde 15 lerin lebine oy vermedim, 
sayın Meclisin usullerine, tüzüğüne, şahsiyeti 
mâneviyesine lâzımgelen riayeti her halde te
min etmeye mecburuz. ((Bravo sesleri) Bu gibi 
muamelelerin bir daha tekerrür etmemesini İs
tirham ediyorum. Encümenler ve Sayın Bakan
lar burada tezeSkkür edilen meseleye karar saf
hasından evvel -müdahale etsinler ve n'ö'ktai na
zarları ne ise arz etsinler. Hepimiz memleketin 
yüksek (menfaatleri için çalışan insanlarız. Bu
rada encümenin haklı noktaî nazarını kiin ka
bul etmez! Bir defa Muvazene! Umümiyeye yük 
olmamasını hepimiz arzu ediyoruz, 31^1^^^^ , 
fakat tren çoktan kalkmıştır. (Büyük Meclisin 
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şahsiyetinin ve verdiği 'kararın şayanı ifhtiram I 
olması meselesine daima riayet gösterelim efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SBÇKlN (Ankara) — Pek muhterem arkadaş
larım ; Sayın Alsım Eren Beyefendi, Millet Mec
lisinde kanun tasarıları müzakere edilirken il-
gili komisyonun derhal müdahale edip l>u mev-
zııdaki kanaatlerini bildirmeleri lâzınıgeldiği 
konusuna temas ettiler. (Ben bu 'fikre ısureti ka-
tiyede iştirak etmiyorum. Burada tasarıların 
müzakeresi sırasında Bakacı veya ilgili komis
yonun Riyaset Divanından iki arkadaş 'hazır 
•bulunurlar. Komisyonun ani bir teklif karşı
sında kati 'olarak *o anda mütalâasını (bildirmesi I 
kolay 'olmasa, gerektir. Şimdi bendeniz Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü olarak; 1325 tarihli Askerî 
ve Mülki 'Tekaüt Kanununun rejimini, 1930 ta
rihli 1683 sayılı Askerî Ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun getirdiği esasları, 1950 senesinde çıban 
5434 sayılı Konunun muıva'kkaf 45 nei maddesi- I 
ni tetkik etmeden ileri sürülen önerge hakkın
da, mütehassıslardan ve diğer komisyon arka- I 
dâşlarımdan malûmat almadan, nasıl beyanda I 
bulunabilirim. Onun için, Asım Eren arkada- I 
şımm buyurduğu «tren kaçmıştır» tarzındaki I 
beyanını sureti kafiyede doğru -bulmadım. Her I 
zaman Meclislere verilen tekliflerin nazara I 
alındığını bilmekteyiz. Onların şümulünün ne- I 
reye kadar sirayet ettiğini tahkik etmek ise I 
encümenlerin salâhiyetleri cüm'lesindendir. I 

ASIM EREN (Niğde) — Karardan evvel. 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÖKÎN (Devamla) — «Karardan 'evvel» diye I 
buyuruyorsunuz ama, Komisyon Başkan veya I 
sözcüleri karardan evvel teknik bir meseleyi I 
nasıl 'hemen müzakere edip de beyanda bulu- I 
nabilirler? Onun hudut ve şümulünü tetkik et- I 
meye hemen o anda imkân var mıdır? Onun için I 
meseleyi usul balonundan bu şekilde hallettik- I 
ten sonra, arz eldeyim: Ben Asım Eren 'arkada- I 
şımızm adalet hislerinin çoik kuvvetli oklu- I 
ğunu bilirim, biz Yüksek Meclisin huzuruna sırf I 
farklı bir muamele yapmamak endişesiyle bu I 
şekilde gelmiş bulunuyoruz. I 

1949 senesinin 12 nci ayında maaşa bağlan- I 
mış 100 lira asli maaşlı bir kimseye yüzde 15 i j 
verelim, fakat aynı rejimle bundan iki ay son- 1 

~~ 54 

19.1.1962 0 : 1 
ra emekliye ayrılmış aynı hakları haiz kimseye 
bunu vermiyeliın; bu olmaz •arkadaşlar. Bütün 
bunları nazarı itibara alarak okunan raporu hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. Burada bir 
adaletsizliğe yer vermenin, sizin de vicdanınız
da şayanı kabul bulunmıyacağını takdir buyu
rursunuz. Onun için müsaadenizle 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 45 nci maddesini okuyaca
ğım. Geçici madde- : (1683 sayılı Kanun hüküm
lerine göre bağlanmış emekli, âdi malûllük ay
lıkları ile (harb ve vazife malûllüklerinden do
layı bağlanmış olanlar hariç) bunlara bu kanun
la 'kaldırılan hükümlere göre yapılmış aylık 
zamlarının toplamı; tahsise esas tutulmuş• olan 
ayh'k aslı ve fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak 
emekli aylıkları miktarlarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış 
olanların, bu zamları da, zamma" esas tutulmuş 
olan aylrk aslı ile fiilî ve itibari hizmet- müd-' 
detleri aynı olan iştirakçiler için yine bu kanun 
gereğince hesaplanacak son hizmet zamları mik
tarlarına; 

(Yükseltilmiştir.)' demektedir. 
O halde, bir salâhiyet temin edilmiş olur. Biz, 

Millet Meclisinin bir hataya düşmemesi için, 
Bütçe Komisyonu olarak bu tasarıyı getirdik. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Asım Eren Bey zabıt istemiş
lerdi. Okutuyorum: 

«Efendim bu tadil tefklifi nazara alındığına 
göre tadil teklifi ile birlikte, maddeyi encüme
ne veriyoruz.» 

(«Reye sunuluş şeklini okuyun» sesleri) Oku
tuyorum : 

«Komisyon iştirak ediyor mu? iştirak etmi
yor. Tadil teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu tadil teklifi nazara alındığına göre 
tadil teklifiyle birlikte maddeyi encümene veri
yoruz.» ' 

Malûmuâliniz encümenin tadil teklifine har
fiyen uymak da elinde, tadil etmek de elinde
dir. İçtüzüğün 119 ncu maddesine bakınız, ora
da «ister uyar, istemezse uymaz» diyor. 67 nu
maralı nota bakınız; «Komisyon dikkate alınan 
değiştirgeye uymak zorunda değildir» denmek
tedir. 

Durum bu, şimdi söz Mahmut Rıza Bertan 
Beyin. 
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MAHMUT RIZA BERT AN (İstanbul) — 

Sayın arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
«Biz diyor böyle bir tadil teklifinin yapılacağı
nı ne bilelim, hazırlıklı değiliz» diyor. Fakat bu 
bir mazeret teşkil etmez arkadaşlar. Bir komis
yon, burada hangi kanun konuşulacaksa bu ka
nuna milletvekilleri tarafından ne kadar karşı 
teklif yapılırsa bunları da tezekkür eder. (Ma
şallah sesleri) Olur, olur.. Esas budur. Müca
dele etmiyorum, hürmet ediyorum; nasıl hitab-
ederseniz ediniz. 

İkincisi, Bütçe Komisyonunun tetkikinin ga
yet sathi olduğunu anlıyorum. Bendeniz bu mev
zuda 15 sene çalışmış bir arkadaşınızım. 30 lira 
asli maaş diyorlar. 1950 den sonra 30 lira alan
ların hizasına getirilmiştir. Mesele 30 lira asli 
maaş meselesi değildir. 1930 - 1934 - 1935 yıl
larında hepimiz biliyoruz ki, kaza kaymakamla
rının maaşları 60 lira idi. Valilerin'ki ise 70 li
ra idi. Bunlar hangi makamda hizmet etmişler
se, bu makamın yani o mevkiin karşılığım al
maları gerekirdi. 

Hatırlarsınız, polislerin maaşı 1933 te 80 li
ra idi. O zaman emekliye ayrılanla bugün emek
liye ayrılanların aynı hizaya gelmesine imkân 
var mıdır1? öğretmenler, subaylar, bilcümle Dev
let memurları için durum budur. Şu hale göre 
1930 da hizmet etmiş bir şahısla 1950 den sonra 
aynı makamlarda hizmet etmiş şahısların maaşı 
aslileri aynı değildir. Binaenaleyh 1 . 1 . 1950 
den evvel emekliye ayrılanların bilâhara emekli
ye ayrılanlara, yetişmelerine imkân ve ihtimal 
yoktur. 

İkinci noktaya ve esasa geliyorum : Heyeti 
Aliyeniz burada. Çok istirham ediyorum, o gün 
kanunu kabul eden sizlersiniz, eğer Riyaset Di
vanı bunu böyle yazdırdıysa o da düzeltilecektir. 
Yüksek Heyetiniz tadil teklifini kabul etmiştir, 
«dikkate alınmak üzere» kabul etmemiştir. Tek
lifi bizatihi kabul etmiştir. 

Şuracıkta dahi o gün tadili kaleme alıp çı
karmak mümkündü. Fakat, teklif bakımından 
fıkraların yeniden birbirine uydurulması için 
Bütçe Komisyonuna iade edilmesinde bir mah
zur görmedik. Bugün Yüksek Heyetiniz karşı
sında, ne Bütçe Komisyonu, ne de Riyaset Di
vanı bu yanlış yandırma ile çıkamaz. Acaba ar
kadaşlarım tadil teklifini mi kabul ettiler, yok
sa komisyona iade ile dikkate alınmasını mı ka
bul ettiler? Zabıttan tetkik edilsin. 
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BAŞKAN — Asım Eren. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; komisyonun fikrine iştirak 
etmek zaruridir. Usul bakımından arz ediyorum. 

100 ncü madde şöyledir : «İki defa müzakere 
hakkındaki şerait Varidat ve Masarifat Bütçesiy
le Hesabı Katî Kanununa, munzam ve fevkalâde 
tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale taleple
rini muhtevi kanun lâyihalarına şâmildir.» Rıza 
Bertan arkadaşımız kanunun kabul edildiğinden 
bahsettiler. Eğer, kanun kabul edilmişse artık 
böyle bir kanunun komisyona gönderilmesine im
kân kalmaz. 

Tadil hususiyetine gelince; tüzüğümüzün 109 
ncu maddesi bu hususa temas etmektedir. Şöyle 
ki, «lâyiha veya teklifin katiyen kabulü reye kon
madan evvel, ibare ve üslup, yahut tertip ve 
tensik itibariyle noksan veya iltibas olduğu âza 
veya encümen tarafından dermeyan olunursa, 
metin aidolduğu encümene gider.» 109 ncu 
maddede «tertip ve tensikten» bahsolunduğuna 
göre komisyonun fikrine iştirak etmek zaruridir. 
Bu itibarla komisyon vazifesini yapmıştır. Mü
zakeresi bir defa cereyan etmesi lâzımgelen bu 
kanunla ilgili arkadaşımızın teklifinin encümen
ce incelenmeden kabulü de mahzurludur. Bu iti
barla encümen tetkikini yapmış ve hükme bağ
lamıştır. Muamele yerindedir, müzakere edil
mesi lâzımdır, usul ve tüzük de bunu âmirdir. 
Binaenaleyh bu vaziyet karşısında Mahmut Rıza 
Bertan arkadaşımızın iddiası yersizdir. Müzake
reye devam olunmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon filhal iş
tirak ederse başka bir karar almak mevzuu-
bahsolmaz. Etmezse, naz-ırı dikkate alınan hu
sus Komisyona gider, Komisyon kendi mütalâ
asını zikreder, - şimdi raporunu dinlediniz -
bunun gibi maddeyi ona göre tanzim eder gön
derir. 

Buyurun Asını Eren Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım ; burada mevzuııbahsolan mesele; Bü
yük Meclisin hayatında aykırı bir teamül yolu
nu açmak veya açmamak meselesidir. Zabıtları 
okudular. Heyeti Umumiycnin kararma arz 
edilmiş bir tadil teklifini, belki Sayın Riyaset, 
bir ısürçü lisan ile, nazara almak şeklinde dü-

* 
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şünmüş de karara sehven karar için arz etmiş I 
olabilir. Fakat, açıkça karara arz ettikten ve l 
Heyeti Umumiyede oyum: (karar) olarak bil
dirdikten ve tadilnameyi kabul ettikten sonra, 
bugün bunun nazara alınmak üzere oya arz edil-
mişcesine bir muameleye tâbi tutulmasında, Ri
yasetin ve ilgili Encümenin bir takdir hakkı 
bulunması doğru değildir. Muhterem Meclisten 
karar alınmıştır. Heyeti Umumiyenin kararı, 
zannediyorum ki, Türkiye'nin siyasi hayatında 
en ağır basması lâzımgel en karardır. Riyasetin 
mütalâası bunun önüne geçemez. 

Sayın îlyas Seçkin arkadaşımıza cevap ver
mek istiyorum. Eğer vaktinde müdahale etse
lerdi, encümende bir kere daha tetkik etme im
kânı olurdu. O zaman halli daha kolaydı. Biz 
buradan çıkan bir kararın doğru olmasını is
teriz. Çıkan her kanunun mevzuatımıza ve mil
lî ihtiyaçlarımıza uygun olmasını ve gayemizin 
tahakkukunu isteriz. Ama usulde ister Sayın 
Riyaset, isterse Sayın Encümen bir hatâ yap
mış "olsun, bunun vebalini hiçbir zaman bu Bü
yük Meclisin mânevi şahsiyeti çekmez. (Alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım, Riyasete düşen en 
büyük fazilet, madem ki, karara vaz'etmiştir 
ve Yüksek: Meclisçe kabul edilmiştir, buna hür
met etmelidir. Bunun aksini, Meclise karşı hür
metsizlik addederim. Ne encümenin, ne de Sa
yın Riyasetin buna karşı konuşmasını Meclise 
karşı hakaret ve tecavüz addederim. 

BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok muh

terem arkadaşlarım; benden önce konuşan 
Asım Beyefendinin fikirlerine aynen iştirakle, 
hâdiseyi biraz daha vuzuha kavuşturmak ba
kımından içtüzüğün 77 nci maddesini okuya
cağım. Bir kanun teklifi veya tasarısı Yüksek 
Heyetinizde müzakere ve kabul edilirken, eğer 
'müstaceliyet kararı alınmasına rağmen redde
dilirse, 77 nci maddeye göre «aynı içtima se
nesinde bir daha Meclise takdim olunamaz» 
denmektedir. 

Biz daha Önceki Birleşimde Rıza Bertan ar
kadaşımızın, maddenin bir fıkrasında değişik
lik yapılması hakkındaki önergesini, aynen oku
dular, kabul ettik. Böylece Yüksek Meclis 
maddeyi sırf redaksiyon bakımından Komisyo
na havale etmiş olduğuna ve maddeyi aynen 
kabul etmiş bulunduğumuza göre, Komisyonun I 
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I artık madde hakkında fikrini beyan etmesi doğ-
l ru olamaz İçtüzüğün 77 nci mıaddesi gereğin

ce Yüksek Mecliste aynı maddenin tekrar gö
rüşülmesine imkân olmadığı kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Hatipoğlu. 
* İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Efendim, anlayışıma göre, gayet basit olan 
mesele uzun münakaşalara zemin olmaktadır. 
Arkadaşlarım, burada ileri sürülen mütalâala
rın iki noktası üzerinde duracağım. 

Meclisi Âli karşısında, Komisyonu daha 
yüksek göremeyiz. Böyle bir mesele yok. Ko
misyonlar Meclisi Âli emrinde çalışırlar ve 
onun namına vazifelerini yaparlar. Bunun için 
Bütçe Komisyonumuzun da teklif edilen tadil 
üzerinde değişiklik yapmış olmasını Meclisin 
huzurunda ona hürmetsizlik yapılmış gibi ka
bul etmiyorum. Çünkü Meclisin emrindedir. 
Şayet burada kabul edilen tadiller fevri olarak 
kaibul edilirse hatalar yapılabilir. Esasen bu ta-

I dil tekliflerinin komisyona havale edilmesinin 
mânası, hikmeti; komisyonun tekrar bu teklif 
üzerinde tetkik yapması içindir. 

Eğer yapılan tadil teklifi formüle edilmiş 
bir metin olsa idi, belki müzakere edilirdi. Hal
buki henüz teklif halindedir. Komisyona hava
le edildiği takdirde, komisyon alır tetkik eder. 
Eğer adaletsizlikler varsa ona göre noktai nazarını 
Yüksek Meclise bildirir. Yüksek Meclis ondan 
sonra karar alır. 

Ben Asım Bey arkadaşımızın, komisyonun 
bu teklif üzerine raporunu bildirmiş bulunma
sını Yüksek Meclise karşı saygısızlık gibi gös
termesine asla taraftar değilim, doğru değildir. 
Komisyon Yüksek Meclisin emrindedir. 

Ben maddenin hukuki kısımları üzerinde 
durmıyaçağım. Bütçe Komisyonu, arkadaşımızın 
teklifini aynen kabul ettiği takdirde, muhtelif 
kanunların yüzünden tekaüde sevk edilmiş olan 
kimseler arasında bir içtimai adaletsizlik doğa
caktır. Hattâ maddi adaletsizlik olacaktır. 1950 
den sonra tekaüt olanlar 1950 ye kadar tekaüt 
olanların aldıkları gibi yüzde 15 alacaklardır. 
Bütçe Komisyonu haklı olarak, madde üzerin
de durmuş ve bizim emeklilik kanunlarına uy
gun bir şekilde maddeyi incelemiştir. Bunu ka
bul edip etmemek, Yüksek Meclisin hakkıdır ve 
salâhiyetindedir. Komisyon incelemelerini bi-

I tirdikten sonra maddeyi huzurunuza getirir. 
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Yüksek Meclis isterse kabul eder, isterse kabul 
etmez. Bu hiçbir zaman usule riayetsizlik sayıla
maz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, mevzu münasebetiyle Kemal Bağcı arka
daşımızın burada yaptıkları beyanın Muhterem 
Heyeti yanlış bir istikamete sevk etmesi ihtima
lini düşünerek huzurunuzda söz aldım. 

77 nci madde mucibince hakikaten müzakere 
edilen her hangi bir kanun lâyihası Heyeti Umu-
miyece reddedilirse bir daha o kanun lâyihası 
müzakere mevzuu olamaz. Ama, mevzuumuz bu 
madde ile alâkalı değildir, bu madde ile hiçbir 
alâkası yoktur. Müsaade buyurursanız maddeyi 
huzurunuzda okuyalım. 

«Heyeti Umumiyece reddolunan lâyiha ve tek
lifler aynı içtima senesinde bir daha Meclise takdim 
olunamaz.» Burada bu kanun lâyihası müzake
re ediliyor, bir maddesinin tadili mevzuubahis. 
Ne lâyiha reddedilmiştir, ne de madde reddedil
miştir. Binaenaleyh böyle bir şey yok. Bu tekrar 
görüşülemez denmesi, bâzı arkadaşlarımızın 
maddeye ademi nüfuzları itibariyle zihinlerde 
yanlış bir fikrin kalmaması için bunu tavzihe 
çalışıyorum, bu bir. 

Şimdi esas meseleye gelince : Bu kanun la
yihası değildir ki, mutlaka benim bu kararım 
üzerine sen maddeyi tadil et, bana getir densin. 
Tadili nazarı dikkate aldım, sen buna göre re
daksiyonunu yap, diye encümene direktif veri
yoruz. Ama, şimdiye kadar Türkiye Parlâmen
tosunda gelip geçen bütün müzakerelerde kati 
ve sarih bir teemmüldür ki, Encümen tadil tek
lifini ya aynen kabul eder veya etmez. Yani ka
bul etmekle mukayyet değildir. 119 ncu madde
nin ne suretle tatbik edileceğine dair 67 numa
ralı dip not vardır. Burada «Encümen Heyeti 
Umumiyenin kabul ettiği tadilin aslına riayetle 
mükellef değildir» der. Şimdi encümenin tadi-
len huzurunuza getirdiği mazbatasını kabul edip 
etmemek iradenize bağlı, ister kabul edersiniz, 
isterseniz etmezsiniz. Binaenaleyh encümen böy
le bir salâhiyeti haiz değildir, haddini aşmıştır 
diye karar vermek de bizim haddimiz değildir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok muh

terem arkadaşlarım, mesele bir usul meselesi ol
maktan ziyade bir adalet meselesi haline kondu. 
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Metinde adaletsizliğin giderilmesi meselesine 
ben de iştirak ederim. Yalnızca usul bakımından 
77 nci maddenin burada uygulanacağı kanaatin
deyim. Benden evvelki kıymetli beyefendinin 
izah ettiği gibi, reddedilmiş şeklindeki beyan 
her ne kadar çok yerinde ise de, aslında Bütçe 
Encümeninin madde hakkındaki getirmiş bulun
duğu metin reddedilmiş, tadilen yapılan teklif 
kabul edilmiş bulunduğuna nazaran, keyfiyeti 
reddedilmiş bulunan bu madde bir daha burada 
görüşülemez mânasına anlamak lâzımgelir. Bu 
çıkmazdan kanaatimce 76 nci madde ile çıkabi
liriz. (Bir kanun lâyihası veya teklifinin beş 
günden evvel ikinci defa müzakere edilmesi, es
babı mucibe serdi ile ancak Hükümet tarafından 
yapılabilir) denilmektedir. Eğer bu kanun mad
desinin adaletsizliğini bertaraf etmek kayıt ve 
şartiyle Yüksek Heyetiniz görüşülmesini istiyor
sa bu takdirde Saym Maliye Vekili Hükümetle 
temas eder ve beş günden evvel bu kanun tasa
rısının tekrar, ikinci defa görüşülmesini taleb-
eder. Çünkü, müstaceliyet kararı verildikten 
sonra artık bir daha görüşülmesine imkân olmı-
yan kanun lâyihası ancak 76 nci madde hükmü
ne tâbi olur. Kaldı ki, usul yönünden bu kabul 
edilen önergedir, kanun lâyihası değildir. Bir 
önerge olduğu için ve bu önergede de maddeye 
bir fıkra eklenmesi bahis konusu olduğundan 
encümene kanaati soruldu, iştirak etmiyoruz 
dendi. Bu fıkranın maddeye ithali için Heyeti 
Umumiyede müzakere oldu ve neticede oylama
ya geçildi, tadille birlikte madde kabul edildi. 
Ancak redaksiyon için encümene havale edildi. 

Şimdi arkadaşlar, kanun lâyihası görüşülür
ken tadili yapılan maddeleri Encümen bir daha, 
bir daha böyle huzurunuza getirirse, af buyurun, 
temcit plâvı gibi tekrar tekrar müzakere olur
sa, Meclis ç.alışmıyacak hale gelir. 76 nci madde 
bizi bu ısrardan kurtarmaktadır. Eğer Hükü
met ısrar ediyorsa, görüşür, maddeyi tekrar 
getirir. Madde oya konmuş, kabul edilmiştir, 
aksi halde görüşmeye imkân yoktur kanaatin
deyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ILYAS 

SEÇKÎN (Ankara) •— Muhterem arkadaşlar, hu
zurunuzu üçüncü defadır ki, işgal etmiş bulunu
yorum, özür dilerim. 

Evvelâ Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımı
zın beyanlarına kısa bir cevap arz edeyim. HÜKÜ-
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metin getirdiği teklif ve encümenimizce kabul edi- I 
len madde Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmedi, 
madde kabul edilmedi. (Edildi sesleri) edilmedi 
Beyefendi. Yalnız kabul edilen şudur : Muhterem I 
istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan arka
daşımızın önergesinde ileri sürdüğü fıkra reye 
kondu, kabul edildi. Ayrıca madde reye konma
dan muhterem Riyaset, «Bu hususun nazara alı- I 
narak madde, yeniden redaksiyonu yapılmak I 
üzere, Bütçe Encümenine havale edilmiştir» dedi. I 
Mesele bu kadardır. ( «Riyaset hata yapmıştır» 
sesleri) Mesele Riyasetin hata yapması meselesi 
değildir. Bir encümen Millet Meclisince nazara alı
nan bir önergeyi ve bunun ihtiva ettiği madde I 
metnini yine huzurunuza, şümulü ile getirip ona 
bir veçhe vermek için aldıktan sonra, getirdiği I 
bir mazbatanın burada müzakere edilmemesi gibi 
bir vaziyetle karşı karşıyayız. Bu zehabı silmek I 
isteriz. I 

Muhterem Asım Eren Beyden ricamız, Büt
çe Encümeninin Millet Meclisi önünde bir merci 
işgal etmek gibi sureti katiyede encümenimizce 
kabul edilemiyecek bir fikirle vasıflandırmasın
lar. Biz muhterem Meclisin emrinde teknik bir 
komisyon olarak, bir muhterem arkadaşın yaptığı 
teklifi mütehassıs bir heyet olarak tetkik ettik, 
mazbatamızı getirdik. Bağcıoğlu ve Rıza Bertan 
arkadaşlarımızın madde Meclisçe kabul edildi, ar
tık görüşülemez şeklindeki beyanları usule uygun 
değildir. Maddeye fıkranın ilâvesi kabul edilmiş; 

fakat madde oya konmamıştır. Rıza Bertan ar
kadaşımız, «Encümen kanunun görüşülmesinin 
bidayetinde sorulması melhuz suallerin cevapla
rını hazırlar gelir» diyor. Böyle hazırlıklı müte
hassıs bir heyet dünyanın hiçbir yerinde yetişme
di. Böyle miktarı beş altı bin olan malî kanunla 
rm hepsini aklımızda tutup, nerelere sirayet edip 
etmediğini hemen ifade edecek ne bir encümen 
sözcüsü, ne de böyle bir mütehassıs yetişmedi. 
Bunun için Sayın Bertan arkadaşımız af buyur
sunlar, bu hazırlığı beş dakika içinde yapıp ken
di önergeleri Millet Meclisinde görüşülürken 
cevap verebilecek duruma hiçbir encümen geçe
mez. Ben zaten 35 kişilik bir encümenin sözcüsü 
olarak, bunu sarahaten bilmiş dahi olsam, encü
menimin tasvibini almadan Millet Meclisine en
cümenime izafeten bir taahhüttte bulunmaya 
kendimi yetkili görmem, 

Mahmut Rıza Beyefendi buyurdular; 1935 de 
'kaymakam, vali bu maaşı alırdı. Emeklilik reji- I 

- aa 
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minde aslolan makam ve mansıp değildir, asit 
maaştır. 1936 da 30 lira asli maaşla 30 sene hiz
metten sonra emekliye ayrılan bir memurla 1955 
de 30 lira asli maaşla 30 sene hizmetten sonra 
emekliliğe ayrılan bir memur aynı emekli maa
şını alıyor demektir. Hizmet süresi ve asli maaş 
aynı olduğuna göre aynı emekli-maagöaı alıyor 
demektir. Mesele bu kadar basittir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir, hürmetlerimle. 

ıBAŞKAN — Buyurun, efendim. 
BURHAN BOZDOĞAN (İçel) — Muhterem 

arkadaşlar, gündemin başında Zirai Gelir Ver
gisi hakkındaki bir tadil tasarısı mevzuunda söz 
almak için Riyasetten ricada bulunmuştum, biz 
arkada oturduğumuz için görmediler ve reye koy
dular. Arkasından da usulden bahsettiler. 

Haddizatında ikinci mevzuda Riyaset usulü 
ihlâl etmiştir. Zira burada zabıtlar okundu ve 
zabıtlar muvacehesinde Rıza Bertan Beyin tadil 
teklifinin Yüksek Heyetinizce aynen kabul edil
diği ve bunun maddeye bu şekilde işlenmesi için 
komisyona havale edildiği Yüksek Heyetinizce 
anlaşıldı. Bu madde Yüksek Heyetinizce kabul 
edildiğine göre, hecesine virgülüne kadar kanun
dur. Bunu ne komisyon, ne Riyaset Divanının 
tadile sureti katiyede salâhiyetleri yoktur. Zabıt 
metninde maddenin kabul edildiği hususu mün
demiçtir. Tekrar burada müzakeresinin istenmesi 
dahi Meclisin haysiyetiyle tenakuz teşkil eder. 
Mesele halledilmiş ve madde kabul edilmiştir ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bu meselede zannediyorum ki. 
maddenin iki tane ufak fıkrası vardır. Okuyunca 
halledilebilir gibi bir his uyandı bende. Bu mad
de şöyle diyor. 119 ncu maddenin tadilnamesin-
den bahis faslında «bunun üzerine tadilnamenin 
nazarı mütalâaya alınıp alınmamasına Heyetçe 
karar verilir. Nazarı mütalâaya alınırsa Encü
mene havale olunur. Encümen isterse filhal kabul 
eder.» Bu vaziyet karşısında durum basittir. Ya
ni İçtüzük hükümlerine göre bu hususta karşı
lıklı yapılan mütalâalara rağmen bu husus oya 
konulamaz, oya konulduğu takdirde İçtüzüğün 
bir nevi tadili mahiyetine gelir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
Altı 'kişi konuştu. 

MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 
Efendim, benim tadil teklifim ne idî? İkinci 
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bir fıkra eklenmesi idi ve Meclis 'bunu kaJbul 
etti. Lütfen takririmi okuyun. 

BAŞKAN —Küf ayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında-
kt 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu üzerindeki konuşmalarda konu 
kâfi derecede aydınlanmıştır. Bu itibarla mü
zakerenin oya konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Bursa Burdur 
Sattoettin Çanga Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Bir takrir daha var. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini ve maddenin oya 

sunulmasını arz ve teklif ederim. 
Bursa Milletvekili 

İbrahim öktem 

BAŞKAN — Kifayeti imüzakere takririni 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup, reylerinize arz ede
ceğim efendim. 

7244 sayılı Kanunla değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
26S sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim ay
lıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve 
ücret tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emek
li, dul ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde ya-
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pılmış olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunla
rın geçici 1 nei maddelerinde % 20 nisbeti üze
rinden tatbiki için tesbit edilmiş bulunan süre
ler 28 Şulbat 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3 . 6 . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunundan evvelki hükümlere 
göre talhsis edilmiş >olan emekli, dul ve yetim 
aylıkları ile aslı aynı hükümlere göre bağlan
mış »olan aylıklar bu hüküm dışında bırakılmış
tır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nc'i madde
sindeki (1 . 3 . 1961 - 31 . 1 . 1962) devresi 
( 1 . 3 . 1961 - 28 . 2 . 1963) olarak, aynı mad
denin 2 nci fıkrasındaki (1 3 . 1962) tarihi 
de (1 . 3 . 1963) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi 'oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 
Meclis iki gün evvel verdiğini, bugün hatâ ile 
geri almıştır. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okuyoruz. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşmak istiyen var mı? Yok. Heyeti umumi
yetini oylarınıza arz ved'iyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kanun tasarısı Meclisimizce kalbul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz. 
HALÛK NUR BAKİ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkanım, 'bu mevzuda usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun... 
HALÛK NUR BAKÎ — Yanılmıyorsam, »öz

lü sorulara devam edeceğiz. Muhterem arka
daşlarım, sözlü sorulara geçmeden evvel sizler

den bir istirhamım var. Sözlü soruların konu
şulmasına başlanınca Meclis Heyeti Umumiyesi 
birden azalıyor. Parlâmentomuzun içerisinde 
çok büyük bir kıymeti olan bugünkü hüviyeti 
bizlere basit gibi görülebilen bu sözlü soruların 
müzakerelerini terk ederek Büyük Meclisin teş
riî kabiliyetini azaltmak doğru değildir. Diğer 
taraftan Parlâmentomuzun 15 - 20 kişilik grup-
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lan burada 3 saat toplantı yapıyor, bu da Par
lâmentomuzun kutsiyetiyle kabili telif değildir 
arkadaşlar. Bu balkımdan sözlü soruların tas
fiyesi, yakutta sözlü Soruların bir an evvel dik
kate alınmasını arzu eden arkadaşlar daihi bu
rada oturarak Başkanın celseyi takibedinceye 
kadar müzakereleri takibetmeleri lâzımdır. Bu 
suretle sözlü sorular 'azalmış olur. Burada ko
nuşulan mevzu ne kadar basit olursa olsun Par
lâmentonun 'kudsiyeti baihis konusudur. Bu ba-
'kımdan Baştanın celseyi tatiline 'kadar Parlâ
mentoyu terk etmememiz lâzımdır. Bu hususa 
Ihem arkadaşların hem de Başkanlık Divanının 
dikkat etmesini rica ediyorum. Toplantının da
ğılmasını Riyaset lütfen (inlesinler, 15 - 20 kişi 
ile müzakerelere devam etmek tuhaf oluylor. 

1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
karşılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak geri 
alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve 
Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada 
mı?.. Yok. Soru gelecek Birîeş'ime bırakılmıştır. 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, iha
lesi yapılan Midyat Ortaokul binasının inşaatı
nın durdurulması sebebine, başka yerlerde inşaa
tı durdurulan ortaokul binası bulunup bulunma
dığına ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat Orta
okul binasının inşasına başlanıp başlanmıyacağı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu MUM 
Eğitim Bakanı Hilmi tncesıdu'nun sözlü cevabı 
(6/132) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Bura
da. Millî Eğitim Bakanı (burada. Soruyu okutu
yorum. 

18 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1960 tarihinde Midyat'da inşa edilmesi karar
laştırılan ortaokul binasının, 

1. inşası için temin edilen arsaya ait tapu 
«enedi 14 . 4 . 1960 tarihinde Bakanlığınıza gön
derilmiş bulunmasına ve 19 . 4 . 1960 tarihinde 
ihalesinin yapılmış olmasına rağmen ingaatyıın 
durdurulması sebebinin neden ibaret bulundu
ğunun, 

2. Başka yerlerde inşaatı durdurulan orta-
okulların bulunup bulunmadığının, 
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3. Bu yıl veya 1962 yılında Midyat kazası

nın zaruri ihtiyacı bulunan ortaokul binasının 
inşaatına başlanıp başlanmıyacağı hakkında ne 
düşünüldüğünün Millî Eğitim Bakanının şifahi 
olarak cevap vermesini rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HlLMl İNCESU
LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Mardin 
Milletvekili Talât Oğuz arkadaşımın sorularına 
arzı cevap ediyorum: 

1960 bütçe yılında 673 703,67 lira keşif 'be
deli üzerinden 637 703,67 lira 'bedelle mütaah-
hidine ihalesi yapılmış bulunan Midyat Ortaoku 
lu yeni binasının inşaatı bütçede tasarruf yapıl
ması gayesiyle 72 sayılı Kanunla durdurulmuş
tur. 

İhalesi yapılmış olup 72 sayılı Kanunla dur
durulan inşaatlar şunlardır : 

1. Eskişehir Koleji binası inşaatı, 
2. Konya Koleji binası inşaatı, 
3. Samsun Koleji binası inşaatı, 
4. İstanbul - Kadıköy Koleji binası inşaatı, 
5. Adıyaman Lisesi binası inşaatı, 
6. Ankara - Keskin Ortaokulu binası inşaatı, 
7. Mardin - Midyat Ortaokulu binası in

şaatı, 
8. Siirt - Eruh Ortaokulu binası inşaatı, 
Bakanlığımız ortaöğretimine bağlı okulLa-

n n bina ihtiyaçları da on yıllık bir programa 
(bağlanmiş bulunmaktadır. Bu program gere
ğince yeteri kadar ödenek alınabildiği takdirde 
Midyat Ortaokulu yeni binasının inşaatına ancak 
1963 bütçe yılında başlanabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim Bakanı sua
lime cevap vermişlerdir. Cevaplarını zevkle 
dinledim, kendilerine teşekkür etmeyi bir va
zife bilirim. 

Bu 'mahallî konuyu Yüksek Huzurunuza ge
tirmekteki gayem, bu inşaatın geçirmiş olduğu 
macerayı anlatmaktır. Bunu anlatmakta fayda 
gördüğüm için, bir kaç dakikanızı alacağım, 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Midyat Ortookulu 
binasının yapılacağı yer, 8 bin liraya alınmış, 
1 Mart 1960 tarihinde tapuya tescil ettirilmiş
tir. Binanın inşaatı için lüzumlu tapu senedi 
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14 . 4 . 1960 .tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına, 
'gönderilmiştir. 

Ortaokul binası inşası için 5 bin kusur 
metre karelik arsa tapusunun sureti Bakanlıkta 
•mevcuttur, feinanm 19 . 4 . 1960 tarihinde iha
lesi yapılmış, ihalesi yapıldıktan sonra, inkılâp 
sebebiyle durdurulmuştur. İnkılâptan so:.ra 
11 . 6 . 1960 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının 

-12/759 sayılı emirlerine göre, tekrar ihalesi ya
pılmıştır. Ödenek bulunmadığından dolayı ihale 
tekrar durdurulmuştur. 

Gerek cemiyet olsun, gerek bir aile olsun, 
gerek bir Devlet olsun bir ihtiyaç doğrudan doğ' 
rüya daha evvelce hissedildiği zaman, evvel
emirde bir tasavvur yapılır, ondan sonra bir 
karar verilir, ondan sonra da icra safhasına 
konulur. Vekâlet her halde Midyat'ın orta
okul ihtiyacını hissetmiş olacak ki, doğrudan 
doğruya projesini yapmış, plânını hazırlamış 
ve tatbikat mevkiine koymuştur, ödenek bu
lunmaması keyfiyeti bu binanın yapılmamasını 
icabettirmez. 

Arkadaşlar, binanın durumu çok feci bir 
haldedir. Midyat t a bulunan ortaokul binası 
kaza merkezindedir. Bu okula giden çocuk
lar sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 
3 - 4 kilometre mesafeyi katletmek mecbu
riyetinde kalıyorlar. Millî Eğitim dâvası bu 
memleketin en önemli dâvalarından biridir. 
Devletin vazifesi geri kalmış bölgelerin eği
tim dâvasını tahakkuk ettirmektir. Bilhassa 
az gelişmiş bölgelerde cehaletin önlenmesi, 
Millî varlığımızın korunması, millî bekamıza 
teveccüh 'edecek hareketlere mâni olmak an
cak, Millî Eğitimin bütün vatan sathına ya
yılması ile mümkündür. 

Bu bakımdan, Sayın Milî Eğitim Baka
nından şunu istirham ediyorum. Eğer ten
sip buyururlarsa, bu ortaokulun inşaatına bu 
yıl başlansın, verilecek ödenek kifayet etme
diği takdirde, biz mahallinden geri kalan pa
rayı temin etmeye çalışacağız. Bu suretle, bu 
radaki vatan evlâtları okula kavuşmuş olurlar. 
Bu ortaokulum bu yıl ikmaline çalışılmasını is
tirham ediyorum, maruzatım bundan ibaret
tir, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Bingöl Milletvekili M. Stddık Aydar'-
ın, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında ya-
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puması hususunda alınmış bir karar olup olma
dığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise bi
nam in§a$ı için kaç metrekare arsa verildiğine 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi in
cesulu* nun sözlü cevabı (6/134) 

s 
BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği

tim Bakanı burada. 3 ncü soruyu okutuyorum. 
18 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında 

yapılması hususunda Maarif Vekâletince alın
mış bir kararı var mıdır? Bu hususta ön ça
lışmalar olmuş mudur? 

2. Bingöl Belediyesi tarafîndan lise bina
sının inşası için sembolik bir ücretle ne ka
dar metrekarelik arsa verilmiştir? 

Bu hususta Sayın Maarif Vekilinin sözlü 
olarak sorularımı cevaplandırmalarına delâlet
lerinizi saygıyla arz ve rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Sıdduk Aydar 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNSESU-

LU (Çorum) — 1. Bingöl lisesine 1962 yılında 
yeni bir bina yaptırılması işi yapı programına 
alınmıştır. 1962 bütçe tasarısına konulan öde
nek miktarına göre inşaatın bu yıl ele alınma
sı mümkün değildir. 

2. Bingöl şehri imar plânında okul yeri 
olarak ayrılan 14 702 m2 lik arsa, liseye yeni 
bir bina yaptırmak gayesiyle metrekaresi 75 
kuruştan mahalline 1958 yık bütçesinden gön
derilen 11 110 lira bedelle satınalmoııştır. Ar
sa vaziyet plânı mahallinden celbedilerek Ba
yındırlık Bakanlığına yollanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın M. Sıddık Aydar. 
M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş

kan, Muhterem arkadaşlarım, ne için bu sözlü 
soruları veriyorlar diyen arkadaşlarımız var. 
«Seçmene selâm, siyasi yatırım, şu, bu» diyor
lar. Hayır arkadaşlar, seçmene selâm değildir, 
Türk milletine selâm, basına selâm, hepinize se
lâm! (Alkışlar) Soruları siyasi yatırım yapmak 
için vermiyoruz, emin olunuz! Çok geri kalmış 
Bingöl'ün sağlık dâvasını buraya, huzurunuza 
getirdim. Nafıa d â ^ s m ı getirdim, millî eğitim 
dâvasını getirdim. 
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Çok teşekkür ederim. Muhterem Bakan lüt

fedecekler. 1962- yılında Bingöl ilinde bir lise 
1 binası yapmaya karar vermişler. Sağ olsunlar, 

var olsunlar. Ben de bir eğitimci olarak, millî 
eğitimin plânİaştırılmasınm, Türk Millî Eğitim 
sisteminin ele alınmasının, rantabilitesinin temin 
edilmesinin gerektiğine inanıyorum. 

Eğer bir memlekette ilerleme istiyorsak, her 
şeyden önce, millî eğitimin canlı bir şekilde tu
tulması lâzımdır. Hemen şunu belirtmek iste
rim ki, ben asla bir bölgeci değilim, belki sa
dece bu hususta titizlik göstermek istiyen bir 
arkadaşınızım. Bugün geri kalmış olan Doğu'
nun bir açlık dâvası varsa, bu millî eğitiminin 
yerleşmemiş olmasındadır. Eğer Doğu'nun bir 
sağlık meselesi varsa, bunun halledilmemiş ol
masının tek sebebi eğitim meselesinin halledile
memiş olmasıdır. Eğer Doğu'nun bir su mese
lesi, bir aydınlanma meselesi varsa, burada eği
timin halledilmemiş olmasındandır. Yoksa, De-
mokles'in kılıcı gibi, ikide bir ortaya konan 
105 sayılı Kanunun tatbik edilmemesinden de- ' 
ğildir. Orada açlık varsa, bu malî yatırım ya
pılmamış olmamasından değildir. 

Rica ederim arkadaşlar, ben bir maarifçiyim. 
DoğVdaki maarifsizliğhı ıstırabını çeken bir ar
kadaşınız olarak buraya gelımı'ış bulunurvOTuım. Dü
şünüyordum, şu maarif problemini Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünden nasıl dile getireyim. Hü
kümete fikirlerimi nasıl ifade edeyim diye heye
can çekiyordum. Fakat kader icabı da olsa bu 
mukaddes çatı altında size bunları ifade etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Yatırım 
de#il arkadaşlar. Şark'ın en büyük dâvalarından 
birisi hiç şüphesiz maariftir. 

Benden evvel konuşan arkadaşım belirtti, 
Midyat Ortaokulu için ayrılan tahsisat bilmem 
kaç sayılı kanunla alınmış. Peki, bu para ne
reye sarf edilmiştir? Maarife sarf etmezsek ne
reye sarf edeceğiz? Evvelâ Türk milletinin göz 
bebeği olan, Türk gençliğini yetiştirmek ve onu 
istikbale hazırlamak, hedefine vardırmak im
kânlarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu iti
barla Maarifi yadırgamamak lâzımdır. Selâm 
veriyor, siyasi yatırım yapıyor dememek icabe-
der. Hükümetten rica ediyorum, Maarife kıy
met verilsin. Maarife verilen kıymet nisbetinde 
Doğu'nun kapısı Batı'ya açılacaktır. Eğer bir 
memlekette millî eğitim dâvası ele alınmazsa, o 
memlekette yapılması bekleıJen diğer işler de 
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yapılamaz. Arkadaşlar' biz hepimiz, millî eği
timden geçmek suretiyle buraya geldik ve bü
yük Türk usulünün haklarını savunmaya çalışı
yoruz. Bu işi şuurla bütün milletin yapmasını 
istiyorsak, nurlu eğitimi Türk milletinin ayağı- . 
na götürmeliyiz. Bilhassa geri kalmış bölgelere 
eğitimin götürülmesi için hep birlikte çalışmalı
yız. Bu arada basından da rica ediyorum. 

Atatürk'ün de dediği gibi, basın bizim müş
terek okulumuzdur, kıymetlidir. Hükümetin, 
Doğu'nun geri kalmış bölgelerine dikkatini çek
me hususunda, basının yardımı büyük olacak-

I !tı<r. Doğu'nuaı sağlık dâv&iST vardır, Doğu'nun <»a-
yılmıyacak kadar dâvası vardır, bunları basını
mız belirtmelidir. . Yoksa, şu ağa şudur, şeyh
ler şöyle yapıyor, diye puntolar atmak doğru 

I değildir. Memleketin, Doğu'nun ileri götürül-
J mesi lâzımdır, geri değil. Bizi eğer hakiki hede

fimize götürmek istiyorsa, Hükümetin noktai 
nazarlarını bu yöne çevirmesi lâzımdır. 

r Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılında bir lise 
I binasının yapılmasına karar verildiğinden, bu 

lise binasına kavuşacağımız için muhterem Hü
kümet karşısında sonsuz şükranlarımı arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
I m, kömür havzasındaki ölümle neticelenen iş ka-
I zalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, sebep-
I lerine ve 10 sene içerisinde mesullerinden kaçı 

hakkında kanuni takibata geçildiğine ve hazaların 
I önlenmesi veya asgari hadde tutulması hususun-
I da gerekli tedbirle? ittihazı için bir çalışma yapı-
I lıp yapılmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 

sorusu (6/138) 

BAŞKAN — Soru sahibi • burada. Sanayi Ba
kamı yok. Gelecek birleşime 'bırakıyorum. 

5. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu binasının du-

I rumuna ve yeni bir okul binası yapılmasının za
ruri görülüp görülmediğine dair sorusuna Millî 

I Eğitim Baltanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı 
(6/146) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Millî Eği
tim Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de- I 
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suphi Konak 

1. Karadeniz Ereğlisi Ortaokul binasının 
maili inhidam durumunda olduğunun Bakanlıkça 
bilinmekte olup olmadığının? 

2. Bu okulda öğretim yapılmasının gerek 
öğrenci ve gerksa öğretmenlerin hayatları bakı
mından tehlike teşkil edip etmediğinin? 

3. Okul binasının bu durumu muvacehesin
de ve beldenin süratle gelişen ihtiyacı bakımın
dan yeni bir okul binası yapımının Bakanlıkça 
zaruri görülüp programa alınıp alınmadığının 
açıklanmasını rica ederim. 

• MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Zon
guldak Milletvekili Sayın Suphi. Konak'in so
rularına arzı cevap ediyorum. 

Evvelce ev olarak yapılan ve kârgir, duvar
ları karkas, döşemeleri ahşap olan Karadeniz 
Ereğlisi Ortaokulu binasının, okul olarak kul-
lanılamıyacak kadar harap bulunuyordu, vil-
lâyetten Bakanlığımıza intikal ettirilen 31 . 1 . 
1961 tarihli fen raporundan anlaşılmıştır. 

Bıı ilce merkezinde okul olarak kullanıl
maya elverişli başka bir binanın bulunamaması 
ve Bayındırlık Bakanlığı 1961 yılı bütçesinir 
Bakanlığımıza ait yapı ödeneğinin de geçen 
yıllarda inşasına başlanan okul binalarının sâri 
taahhüt bedelleri karşılığı olması sebebiyle, 
bu okul için yeni bir bina inşa edilmemiş, do-
layısiyle aynı binadan 1961 - 1962 ders yılın
da da faydalanılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Karadeniz Ereğlisi Ortaokuluna yeni bir 
bina inşası işi, Bakanlığımız yapı programına 
alınmıştır. 1962 yılı bütçesiyle alınacak yapı 
ödeneğinin vereceği imkânlar dâhilinde bu 
işin ele alınmasına çalışılacaktır. Ancak Bakan
lığımız 3962 bütçesine konulan tahsisatın ki
fayetsizliği sebebiyle önümüzdeki inşaat mev
siminde yeni bir binanın inşasına imkân bulu
namadığı takdirde, Makina - Kimya Endüstrisi 
Kurumundan satmalmması düşünülen çelik 
binalardan bu okulumuza yeteri kadar tahsis 
edilecektir. i 

BAŞKAN — Buyurun, j3ayın Suphi Konak, , 

19.1.1962 0 : 1 
SUPHİ KONAK (Zonguldak) — Muhterem. 

arkadaşlarım, Sayın Bakanın etraflı izahatın* 
dan dolayı, kendilerine teşekkür ederim. Be
nim bu mevzuu yüksek huzurunuza getirmek
teki maksadım, Bakanlığın çalışmasında bir 
prensip eksikliğinin ortaya konmasından iba«* 
rettir. 

Elimizdeki ortaokul binası, Ereğli halkı ta
rafından Millî Eğitim Bakanlığına hediye edil
miş ahşap bir binadır. Bu bina Millî Eğitim 
Bakanlığı müfettişlerince maili inhidam görül
müştür. Millî Eğitim Bakanlığı, Fen Heyetinin 
maili inhidam bulduğu ve rapor verdiği, öğre
tim yapılmasını mahzurlu gördüğü bu binada, 
öğretime devam edilmektedir. Fen Heyetinin 
verdiği rapor ortaokul idaresine bildirilmiş 
ve Ereğli'de mevcut muazzam Liman İşletmesi 
binasının hiçbir kullanma şekline tahsis edil
memesi sebebiyle, okul olarak istifadesi husu
sunda tetkikler yaptırılmak üzere emir veril
miştir. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim mevzuunda bâzı 
dairelerin idaresinde nedense bir allerji mevcut
tur. Her bakımdan okul olmaya elverişli bu 
bina, «yapılan tetkikler neticesinde, hiçbir ba
kımdan ortaokul olmaya elverişli değildir, ve 
tadili de mümkün değildir-» diye, tadil edilme
miştir. Fakat 1961 senesinde Ereğli'de kurul
makta olan Demir ve Çelik Fabrikasının etüd-
lerini yapmakta bulunan Amerikan Heyetine, 
800 bin lira masraf yapılmak ve salonlar ilâve 
edilmek suretiyle otel olarak tahsisine aynı dai
relerce, maalesef, karar verilmiştir. Okul olarak 
tadilinde fennî mahzurlar bulunduğu söylenen 
bu binanın 'bu şekilde 800 bin lira sarfiyle ta
dili ve okul sınıflarından daha geniş salonlar 
ilâvesiyle otel olarak tahsis edilmiş olmasının 
millî vicdanda uyandırdığı tepki neticesinde bu 
soruyu getirdim. Daireler arasında millî eğiti
me karşı gösterilen bu ilgisizlikten tifcessür duy
mamaya imkân ydktur. Fakat bunun yanında 
Millî Eğitim Bakanlığının, maili inhidam bu
lunduğu ve her veçıhile tedrisat yapması mah
zurlu görüldüğü, 'kendi heyeti fennîyesince tes-
bit edilen bir binada tedrisata devam etmesi de 
âmme hizmeti görme anlayışı ile hiçbir suretle 
telif edilemez. Anlıyamıyorum. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı, bir bina 
için göndermiş olduğu fen heyeti, maili inhidam 
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raporu verdikten sonra, öğretime devanı ettir- I 
mez, ettirmemesi lâzımdır. Eğer ıbu •. binanın 
maili inhidam olduğu belediyece teslbit edilse, o 
zaman, masrafı mal sahibine aidolmak üzere, 
derhal yıktırılırdı. Böyle İbir rapor olduğuna 
göre, okulun tahliye ettirilmesi lâzımdır. Bura
da okuyan yüzlerce çjocuğun tehlikeye mânuz 
(bırakılması doğru olmaz. Bu maili inhidaim ra- I 
poru alan okulda tekrar tedrisatın açılması, 
ilerde ortaya çıkacak bir olayın, mesullerini 
araım'a gibi faydasız bir iduruım yaratır. 

Benim Millî Eğitim. Bakanından ricam, 
mevcut maili inhidam raporunun*tetkiki ile, aci
len ve memleketin ihtiyaçları bakımından orta
daki tehlikeli durumu izale etmek suretiyle bir \ 
hal çaresi bulunımaısıdır. Millî Eğitim Bakanlığı 
bu binanın hakikaten tehlike arz ettiğini, otu
rulması imkânsız halde bulunduğunu gösteren 
raporların tekrar dikkate alınarak, mutlak su
rette tehlikenin izalem cihetine tevessül edilme
sini istirham ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, altın
cı soruya geçiyorum : „ 

6'. — Tokat Milletvekili 'Ali Dizman'ın, To
kat ve havalisine iktisadi bir hareket kazandır
mak, işsizliğe, mâni olmak ve hususiyle yerüstü 
servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'
ta sınai tesisler kurulması hususunda ne düşü- I 
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/153) 

BAŞKAN — Soru sahibi.... Burada. Başfba-
kan adına konuşacak var mı? Yok. Soruyu ge
lecek birleşime bırakıyorum. Yedinci soruya 
geçiyoruz : 

7. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
- nun, Sümerbank perakende satış mağazalarının 

ilçelerden kaldırılması sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/155) 

BAŞKAN — Sora salhilbi? Burada. Sanayi 
Bakanı yok. Gelecek birleşime .bırakıyorum. 

(Sekizinci soruya geçiyorum : 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyar'm, §im- I 
diye kadar nerelerde kaç trafik muayene istas
yonu kurulduğuna, kaç aded trafik tüzüğü ya
yınlandığına ve trafik muayenesinin nasıl yapıl
dığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün 
sözlü cevaplan (6/158) j 

— 64 
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BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İçişleri 

ve Bayındırlık Bakanları burada. Soruyu oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Bayındırlık 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
20 . 12 . 1961 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

Soru : 
1. Şimdiye kadar nerelerde ve kaç, aded 

trafik muayene istasyonu kurulmuştur? 
2. Trafik Kanununun tatbikatına ait kaç 

aded nizamname neşredilmiştir? 
Neşredilmiş olan bu nizamnamelerde birbi-: 

rine mülbayin ve müteârız hükümler mevcut 
mudur? 

3. Yılın belli zamanlarında yapılan trafik 
muayeneleri, trafik istasyonu olmıyan yerlerde 
nasıl yapılmıaktadır, yani taşradaki vasıtalar 
vilâyet merkezine mi (gelmekte, yoksa bir he
yet kajzaları dolaşarak mı yapmaktadır? 

4. Trafik muayene istasyonu olan yerler
deki mûtat muayenelerin mutlaka vilâyet mer
kezinde yapılması için kanunda sarahat ve mee-
huriyet var mıdır? Yoksa, muayene mahiyeti
nin ilçelere ıgiderek (bu muayeneleri yapması 
mümkün müdür ve böyle bir takibat var mıdır? 

5. İzmir Trafik Fen Heyetinin, kanun
suz ve keyfî hareketlerinden, ilgili merci
lere şikâyet edilmiş midir, edilmişse, yapılan 
şikâyetler ne şekilde neticelenmiştir? 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALO&-

LU (Adana) — Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar nerelerde kaç trafik muayene 

istasyonu kurulduğuna, kaç trafik tüzüğü yayın
landığına ve trafik fennî muayenesinin nasıl ya
pıldığına dair izmir Milletvekili Mustafa Uyar 
tarafından verilen sözlü soru önergesini cevap
landırıyorum : 

1. Trafik muayene istasyonlarının kurulma
sı, teslbit ve faaliyete geçirilmesi Bayındırlık Ba
kanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün görev
leri meyanmda bulunduğundan sorunun mezkûr 
Bakanlıkça cevaplandırılacağını; 
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2. Trafik Kanununun tatbikatına ait şimdi

ye kadar iki tüzük neşredilmiş bulunmaktadır. 
Bunlardan biri 18 . 5 .1953 tarihinde kabul edi
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
32 - 43 -, 71 ve 75 nci maddelerine dayanılarak 
tanzim edilmiş olan ve 18 .3 .1955 tarihinde 
4/4595 sayılı Kararla yürürlüğe giren tüzük ile 
6085 sayılı Kanunu değiştiren 232 sayılı Kanu
nun geçici 10 ncu maddesine istinaden hazırlanıp, 
5 Mayıs 1961 tarih ve 5/1002 sayılı Kararla yü
rürlüğe giren Karayolları Trafik Tüzüğüdür. 
Neşredilmiş olan bu tüzüklerde birbirine müba-
yin ve müteariz hükümler mevcudolmayıp hukuk 
ve adalet esasları, çerçevesinde modern trafik tea
mülünün icaplarına göre nizam hükümlerinde 
gereken değişikliği ihtiva eden ve 232 sayılı Ka
nunun ruhuna uygun olarak tatbikat sabasına 
konulan bir tüzüktür. 

3. Lüzum görüldüğünde vilâyet trafik ko 
misyonunea kararlaştırılarak ilân edilecek tarih
lerde motorlu taşıtların ve lâstik tekerlekli trak
törlerin fennî muayeneleri ilçelerde, motorsuz ta
şıtların fennî muayeneleri ise ilçe veya bucaklar
da yapılabilmektedir. Bu bakımdan taşradaki ta
şıtların vilâyet merkezine gelmelerine lüzum ve 
mecburiyet olmayıp ilçelerde yapılması mümkün
dür. 

4. Karayolları Trafik Kanununun 8 nci ve 
tüzüğün 10 ncu maddesine istinaden fennî mua
yenelerin her hangi bir vilâyet muayene ve imti-
ihan komisyonlarında yapılması mümkündür. An
cak fennî muayene istisna yollarının bulunması 
ıhalinde, fennî muayenelerinin teknik "ve modern 
cihazlarla yapılması hususu trafik emniyeti bakı
mından lüzumlu gördüğünden tüzüğe gerekli hü
küm konulmuştur. 

5. İzmir Trafik Bürosu ve Muayene Komis
yonunun kanunsuz ve keyfî hareketlerinden ötü
rü her hangi bir şikâyet Bakanlığımıza intikal 
etmemiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Bayındırlık Bakanı, 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın İç
işleri Bakam, arkadaşımızın sorularına cevaplar 
verdiler. Beni ilgilendiren, sorunun birinci mad
desidir. Deniyor ki, «şimdiye kadar nerelerde ve 
kaç aded trafik muayene istasyonu kurulmuş
tur?» 

Muhterem arkadaşlarım, trafik istasyonu 
Adana'da, İstanbul'da ve İzmir'de kurulmuştur. 
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Tatbik edilen nizamname hakkında İçişleri Ba
kanı izahatta bulunmuştur. 

Burada iki kanun bahis mevzuudur. Bunlar 
6085 sayılı Kanun ile, 232 sayılı Kanundur. Bu 
iki kanuna göre, çıkarılmış olan nizamnamenin 
(Birincisi 1953 te ve ayrıca tadili, ikincisi de 232 
sayılı Kanundan sonra yine trafik mevzuuna 
uygun olarak çıkarılmış nizamnamedir). Kanun
da değişiklik olunca, kanuna müstenit nizamna
mede de değişiklik olmuştur. İçişleri Bakanı bu
nu belirtti. 

Şimdi, yılın belli zamanlarında trafik muaye
neleri, trafik istasyonları olmıyan yerlerde nasıl 
yapılmaktadır konusunda İçişleri Bakanı arkada
şımın söylediği gibi nizamnamede bir hüküm bu
lunmaktadır. Evvelâ bu nizamnamenin onuncu 
maddesine göre... vilâyet trafik komisyonunun 
kararlaştırdığı tarihlerde, motorlu nakil vasıta
ları, lâstik tekerlekli traktörlerin muayeneleri ve 
şoför ehliyet imtihanları yapılır. 

ıGörülüyor ki, bu yetki vilâyet trafik komis
yonlarına tanınmıştır. Soru sahibi arkadaşımızın 
[bahsettiği şikâyetleri, intikal ettirildiği Karayol
larının ilgili şubesinde mevcut dosyalarından tet
kik ettim. İki şikâyet intikal etmiştir. Aslında bu 
iki şikâyet de aynı mahiyettedir. 

Bunlardan biri İnkılâp Hükümeti zamanında 
oraya giden Devlet Bakanına yapılmış bir şikâ-
'yettir. Diğeri ödemiş şoförlerinin müracaatleri 
dir. Bu vatandaşlarımız muayene için Ödemiş'
ten İzmir'e gidilmesini külfetli .görmekte ve bu 
seibeple bunun bir an evvel önüne geçilmesini 
istemektedirler. Trafik muayene istasyonu bu
lunan yerlerde asıl olan, bu muayenenin ora
da yapılmış olmasıdır. Bundaki üstünlük izah
tan müstağnidir. İstanbul 'tatbikatının misal 
gösterilmesi bir zaruretin karşılığı olması iti
bariyle, İstanbul'da başvurulmuş olan usul sa
lim bir usul olmaması bakımından, şayanı ka
bul görülmemiştir. İkinci şikâyet peryodik fen
nî muayenenin İstanbul'da olduğu gibi senede 
bir defa yapılması konusuna taallûk etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları Trafik 
Tüzüğüne göre ve bu tüzüğün 36 nci maddesi
ne göre bu işin münakaşa mevzuu edilmemesi 
lâzımdır. Tüzüğün 36 net maddesinde motorlu 
taşıtlar ve lâstik tekerlekli 'taşıtlar için 4 ayda 
bir lâstik tekerlekli traktörler için de 6 ayda 
bir muayene düşünülmüştür. Bu muayenelerin 
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bağlam yapılmasında da bilhassa memleketimiz 
şartları bakımından fayda mülâhaza edilir. 

Binaenaleyh, imkân olan her yerde vasıta 
sahipleri için külfet telâkkî ediliyor ise de, bu 
muayenenin yapılmasında yetkili merci olan 
Karayolları Trafik Dairesi bu talebi uygun 
görmemiştir. 

Şimdi bunun dışında âzami genişliği 2,5 
metreden fazla olan otobüs ve kamyon gübi ta
şıtların kayıt ve tescil edilmeleri hususunda 
bir talep ileri sürülüyor. Bu tüzüğün 66 ve 67 
nci maddelerinde karayollarında trafik emni
yeti bakımından bâzı esaslar kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Taşıtların boyu, ağırlığı, eni ve 
yükseklikleri ve nihayet yolcu ve eşya taşıdık
larına göre diğer hususiyetleri ele alınmıştır. 
Memleketimizin yol genişliği malûm. Bilhassa 
il yolları bakımından kabul edilen standartların 
durumu malûm. Bunun için tüzükte 2,5 metre 
genişlik dışına çıkılmaması derpiş edilerek 
böyle bir kayıt konmuştur. Telâki noktaları
nın ayrılması, şartları hiç değilse 'standarda 
uyan yollar bakımından daha fazla genişliğe 
gidilmesi uygun görülmüştür. Bu yolda çalış
malar yapılmaktadır. Deminki sorunun beşinci 
maddesindeki husus, resmen izmir Valiliği ma
rifetiyle yapılan müracaat ve diğer Devlet Ba
kanının gezisi dolayısiyle verilmiş olan notlar
da aynı mevzua temas edilmektedir. Bir kısmı» 
tüzük tadili bakımından, bir feısmı trafik em
niyeti bakımından mahzurlu bulunmuştur. So
runun cevabını böylece vermiş oluyorum. Hür-
nletlerimd sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, trafik konusundaki sorularıma ce
vap veren içişleri Bakanı ve Bayındırlık Ba
kanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yüksek huzurunuza getirdiğim bu dâva ka
naatimce millî dâvalarımızdan biridir. 

Her gün radyolardan trafik kazalarına ait 
haberleri ve trafik kaidelerine riayet edilmesi 
yolundaki nasihatları dinlemekteyiz. Takdir 
edersiniz ki, bir kanun, ne kadar ileri fikir
lere, medeni fikirleri muhtevi oluma olsun eşit 
tatbik edilmediği müddetçe kanuniyet vasfını 
kaybeder veya milletin Hükümete itimadını 
sarsar. Bunun aksi, bir kanun ne kadar zali
mane fikirleri ihtiva ederse etsin, eşit ve mü
savi tatbik edilirse hürmete lâyılç olur. işte 
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Trafik Kanununda ileri ve medeni hükümleri 
ihtiva etmiş olmakla beraber tatbikatta) bilhas
sa işaret ediyorum, izmir'deki tatbikatında va
tandaşların Hükümete olan itimadını sarsacak 
şekilde tezahürleri olmaktadır. Evet, iki defa 
kanun değişikliğe uğramış ve buna paralel ola
rak da nizamnameler çıkarılmış ve çıkarılan 
bu nizamnamelerde birbirine mübayin ve zıt fi
kirler yoktur. Ve şimdiye kadar 3 yerde trafik 
muayene istasyonu 'kurulmuştur. Trafik mua
yene istasyonu olmıyan yerlerde trafik muaye
nelerinin ne şekilde yapılacağı haklkında verilen 
cevapta mutabıkız. Lüzum görüldükte ve ilçe
lerden talep vâki oldukta Trafik muayene he
yetlerinin ilçelere gitmeleri suretiyle muayene
leri yapmaları iktiza ederken ve vaktiyle ka
nunun bir tatbikat geçirmişken her nedense 
inkılâptan sonra izmir Trafik Muayene istas
yonundaki kimseler kazaların sürekli ve dai
mi taleplerini reddetmişler. «Kanun müsait de
ğildir, kanun müsait değildir.» diye kanuna ay
kırı fikirlerinde ısrar etmek suretiyle •vatan
daşları, yüzlerce binlerce oto sahiplerini izmir'e 
getirtmek mecburiyetinde bırakmak- suretiyle 
onları günlerce iş ve güçlerinden alı koymuş
lar ve böylece maalesef vatandaşa eziyet etmiş
lerdir. 

izmir Trafik Muayene istasyonunda okadar 
acaip haller tesbit edilmiştir ki, bir araba ilk 
defa trafik muayenesinden geçmiş, trafiğe uy
gundur denmiş, ikinci ve üçüncü muayeneleri 
de aynı şekilde geçmiş, dördüncü muayenede 
kasaların genişliği 250 olması lâzımgelirken 260 
tır diye müsaade edilmemiştir. Eğer kasalar 
260 genişlikte ise ve bunların trafiğe müsaade 
edilmemesi lâzımgeliyorsa niçin üç defa mua
yenede müsaade edilmiş de dördüncü muayene
de müsaade edilmemiştir? Bunun hikmetini bir 
türlü bulamadık. 

Yine komşumuz bulunan Aydın, Manisa, Ba
lıkesir gübi vilâyet merkezlerinde trafik muaye
neleri şioförleri memnun edecek şekilde tatbik 
edilmesine mukalbil, izmir'de bunun tamamen 
aksi ve bamlbaşka bir zihniyetle şoför arkadaş
lara eziyet edilmektedir, inkılâp idaresine bu 
hâdiseleri (Bizzat ben de imza ettim) madde 
zikretmek suretiyle izmir ve ödemiş şoförleri
nin mânız 'kaldıkları gayri kanuni ve keyfî 
muarûjelejeri dile getirdik ve yapılan yolsuzluk-
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lan teker teker ifade etmek suretiyle bunların 
tahkik edilmesini istedik. 
' İnkılâp İdaresi bu işleri halledecekti, ama 
iktidarın değişmesiyle iş bitmedi. İktidarla be
raber idaredeki zihniyetin de değişmesi lâzım-
geliyordu. Çünkü, 'bizim verdiğimiz şikâyet 
dilekçesinden ibir ay kadar sonra bir de baktık 
M, îzımir'de bu trafik muayene istasyonunun 
(başında bulunan şahıs aslında Ödemiş'e, bu işin 
tahkikine ve bizlerin ifadesini almaya gelmiş. 

Maalesef bu mukaddes çatının altında söy
letmek mecburiyetindeyiz : İzmir trafiğinden 
«muayene ücreti almak suretiyle, meselâ bâzı 
arabalar, kanunun ve nizamnamenin tamamen 
hududu dışında ve trafiğe aykırı olması gerek
mesine rağmen, parmak oyunlariyle, binlbir 
türlü fikir cereyanlariyle bu trafiğe uygun ol-
ranyan arabalar, sefere bırakılmıştır. Buna mu
kabil, tam mânasiyle Trafik Kanununa ve Ni
zamnameye uyan arabaların da, defalarca mua
yeneye gitmiş olmasına rağmen, şurası uzun, 
burası kısa gilbi bahanelerle geri çevrildiği ve 
maalesef ondan sonra Şoförün kulağına, şu ka
dar para verirsen bu işin halledilecektir, diye 
söylendiğini de tesibit etmiş durumdayız. 

Sonra arkadaşlar, şoförler arabalarını ken
dileri yapmazlar. Çok zaman şasileri ve karo
serleri Avrupa olarak gelir. Bazan Türkiye-
mizde karoser ve şasi imal eden imalâthaneler 
mevcuttur. Bu şasi ve karoserlerin ebatları bu 
imalâthanelere Tbildirilmıelidir, bildirilmek lâ
zımdır ve öyle oluyor, zannediyorum. Orada ka
nunun istediği eObadm dışına çıkan kasalar şo
förlere teslim edildikten sonra bunun mesuliye
tinin şoförlere tahmil edilmesinin bence mantık 
ve hukufkla alâkası yoktur. Bunu imal eden 
ki/mse kanun ve nizamın emrettiği usul daire
sinde imal etmelidir. Olmadığı takdirde şofö
rün mâruz kalacağı zarar ve ziyanın kendisin
den tazmin edileceği şeklinde nizamnamelere 
hükümler konulmalıdır. Çünkü, binıbir güçlük 
içinde çoluk çocuğunun nafakasını temin etme
ye çalışan şoförlerimiz bugün muayene istasyo
nundaki gayrikanuni zihniyetlerle veyahut da 
vatandaş vicdanında yer bulmıyan fiil ve hare
ketlerle bu vatandaşlarımızın daimî surette 
tazyik altında kalmasına hiçbir âmme vicdanı 
cevaz vermez, kanaatindeyim. 

Bilhassa Sayın Bayındırlık Bakanı arkada-
Şimudan istirham ediyoruz; bu konular üzerine 
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parmak basılsın ve trafik muayene istasyonu 
olmıyan yerlerde vasıtası bulunan kazalardaki 
şoförler cemiyetinin talebi vâki olduğu takdir
de, 4 ayda bir yapılması lâzımgelen muayene
lerin kazalara kadar gidilmek suretiyle yapıl
masını hassaten rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın 
Uyar. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Mâruzâtımı 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşımın kanunlara. 
dayanan tüzük hükümleri hakkındaki görüşle
rine tamamen katılmaktayım. Zaten böyle ol
mak lâzımdır. Şimdi, muayyen bir bölgede bir
takım vazife sahiplerinin, vazifelerini, muayyen 
zamanlarda tüzük ve kanun hükümlerine uy
durmamış olmaları, zannediyorum ki, bilâhara 
bu tüzük ve kanun hükümlerinin tatbikini titiz
likle istiyen kimseler için örnek teşkil etmez. 

Bahis mevzuu olan şu : Ortada bir trafik 
tüzüğü vardır. Bunun 36 ncı maddesinin (A) 
bendinin 2 numaralı fıkrasının yazılış tarzı, 
kısmen de olsa, arkadaşımın temennisine ko
layca uymaya müsaidolmıyan 'bir üslûp taşı- * 
maktadır. «Muayene istasyonu bulunan yerler
de (yani İstanbul, İzmir ve Adana gibi yerlerde) 
fennî muayeneler bu istasyonda yapılır.» Şimdi 
bir muayene istasyonu kurulursa bu bendin ikin
ci cümlesine göre fennî muayene bu istasyonda 
yapılacaktır. Bu kaide bir nevi âmir hüküm ola
rak mütalaa edip artık istasyon var diye bu hük
mü tatbika çalışan her hangi bir memura müşkü
lât çıkarıyor dememek lâzımgelir. Bu kânun bu
nun dışında muayene istasyonları yapılınca or
da muayenelerin daha yeterli yapılacağını mu-
tazammmdır. Mühim olan da trafik kazalarım 
önlemektir, külfet tahmil etmek dieğildir. Bir 
muayene İstasyonunda muayene daha yeterli ya
pılacaksa, dikkat buyurulursa motorlu vasıtala
rın bu muayene istasyonuna kadar gelmesi isten
mektedir. Memlekette trafik kazalarının sebeb-
olduğu büyük kayıplar dikkate alınırsa, 4 veya 
6 ayda bir gelmenin izam edilecek bir külfet ol
maması lâzımgelir. Bu itibarla mevzuatın tatbi
katında titizlik gösterilmesi hususunda soru. sa
hibi ile bendeniz mutabakat halindeyiz. Mevzu
atın yetersiz olan kısımlarını düzeltmek vazife
mizdir. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Do-

. kuzuncu soruya geçiyorum. 

9. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, Giresun'un Keşap ilçesi Balıkçılık Kooper 
ratifinin kuruluş tarihine, bugüne kadar Hükü
metçe ne miktar yardım yapıldığına ve 1961 yı
lında T. C. Ziraat Bankasınca kredi açılıp açıl-
m^adığına, açılmışsa miktarına ve açılan kredinin 
Kooperatife verilmemesi sebebine dair sorusuna 
Ticaret Bakam İhsan Gürsanhn sözlü cevabı 
(6/159) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Ticaret Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutla
rını saygı ile rica ederim. 

26 Aralık 1961 
Giresun Milletvekili 

Ethem Kılıçoğlu 

1. Giresun vilâyeti Keşap kazası Balıkçılık 
Kooperatifi hangi tarihte kurulmuştur? 

2. Kurulduğu tarihten bu yana Hükümetçe 
> ne miktar yardıma mazhar olmuştur? 

3. 1961 yılı içinde T. C. Ziraat Bankasınca 
mezkûr kooperatife plasman tahsis edilmiş mi
dir? 

Edilmiş ise miktarı nedir? 
4. Tahsis edilen mezkûr plasmanın koopera

tife verilmemesi sebebi nedir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem Başkan; muhterem arkadaşla
rım, Giresun Milletvekili Sayın Ethem Kılıçoğ
lu arkadaşımın sorularını cevaplandırıyorum. 

1. Mahdut mesuliyeti! Keşap Balıkçılık Kre
di, İstihsal ve Satış Kooperatifi 17 . 7 . 1959 ta
rihinde kurulmuştur. 

2. 6118 sayılı Kanun hükümlerine göre su 
mahsulleri müstahsıllarma da, küçük çiftçilere 
yapıldığı gibi, Ziraat Bankasınca banka mevzu
atı dâhilinde kredi verilmek suretiyle balıkçılık 
liçin lüzumlu her türlü alât, edevat ve malzeme
nin alınmasını temin edecek para verilmektedir. 

5. Balıkçılık mevzuunda kullanılmak üzere, 
ıdüğer şubeler meyaninda Keşap şubesine de 1960 
yılında 100 000 liralık bir plasman tahsis olun
muştur. Bu miktarın 25 000 lirası 1960 yılında 
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ve 50 000 lirası da 7 . 1 . 1961 tarihinde olmak' 
üzere ceman 75 000 liralık kısmı banka mevzu
atı dâhilinde kredi olarak kullandırılmıştır. 

Ziraat Bankasınca Keşap ilçesine balıkçılık 
mevzuunda tahsis olunan plasman kifayet etme
diği takdirde ihtiyaç nisbetinde artırılabilir. 

4. Tahsis olunan plasmanların kullandırıl
maması gibi bir mevzu yoktur. Banka mevzuatı
nın icabettirdiği formaliteleri yerine getiren her 
balıkçı ve kooperatif ortağı banka kredilerinden 
istifade etmiştir ve ettirilmektedir. 

Bu hususta tahkikat ve tetkikat yapılması 
hakkında teminat vermiş bulunuyorum. 

Mâruzâtım bunlardan ibarettir. Hürmetle
rimle huzurunuzdan ayrılırını. 

BAŞKAN —• Sayın Ethenı Kılıçoğlu. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlarını, çok muhterem Ticaret Ve
kili beyefendi, lütfettiler, sorumuzu cevap
landırdılar. Bendeniz sorumun dışına çıkma
mak için, bölgecilik mcvzımnun, Türkiye'nin 
ekonomik durumdaki tesirleri üzerinde durmı-
yacağım. Bir küçük kazanın küçücük bir koo
peratifine, Ziraat Bankasınca yapılan veya ya
pılması istenen yardımın, yüksek huzurları
nıza getirilecek kadar ehemmiyetli olmadığı 
düşünülebilir. Bir yıl 25 bin lira yardım ya
pılmış, diğer yıl 50 bin lira, bunun pek ehem
miyeti yok veya ehemmiyeti hakikaten sadre 
şifa verecek bir miktarda olsaydı, cihetteki 
her türlü tehlikeleri göz önüne alarak hayatını 
denizden temin etmek istiyen bu vatandaşların 
derdine deva olabilirdi. Bu kısmı bir tarafa ' 
bırakıyorum. Asıl sorumu neden buraya ka
dar getirdiğimi iki cümle ile arza çalışacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Balıkçılık 
Kooperatifinin idare heyeti - söylemiye mecbu
rum, çünkü burada açık kalblilikle söyliycmi-
yeceğimiz hiç bir şey yoktur - Banka müdürü
nün ve valinin kanaatine göre kendileri gibi 
düşünen adamlardan müteşekkül değil. 125 
bin lira'-plasman bu kooperatife tahsis ediliyor, 
fakat Bankadan alamıyorlar. Neden vermiyor
sunuz diye müracaat edildiğinde, efendim şöy
le idi, böyle idi deniyor. Çok muhterem arka
daşlarım, Hükümet programının esası, bende
nizin anladığıma göre, partizan idareye son 
vermektir. Vekil beyefendiden tekrar tekrar 
rica ediyorum. Bugün kendileriyle görüştüm. 
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Bu Banka müdürü hakkında bir müfettiş gön
dersinler de hakikaten durumu resmen tesbit 
ettirmek suretiyle kanuni muamele yapsınlar, 
biz de böyle küçük işleri buraya kadar getir-
miyelim. Memurlar kanununda gösterilen sa
rahatin dışında hiç kimsenin bir salâhiyeti 
hiçbir kimsenin bir şey yapmaya muktedir ol
madığını ve vatandaşların huzur içinde yaşayıp 
gitmelerini temin etmenizi tekrar tekrar istir
ham ediyorum. Mesele 125 bin lira meselesi 
dağildir. Mesele bir Kooperatif idare heyetine 
tahsis edilen plasmanın verilip verilememe mev
zuudur. Kendileriyle görüştük, inşallah bir 
neticeye bağlıyacaklarını tahmin ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Horu cevaplandırılmıştır. 

10. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Sivas'ın Kangal İlçesi Ortaokulunun halen ne 
müdürü ve ne de bir öğretmeni bulunmadığına 
göre okulun açık bulundurulmasında ne gibi bir 
fayda umulduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/160) 

BAŞKAN — Sora salhibi? Yök. Soru sahibi 
ikinci defa oulunmiadığundan, sual düşmüştür. 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi gereğin
ce vergi mevzuuna giren, küçük esnaf ve sanat
kârlar yanında çalışan, 18 yaşından aşağı çırak
lardan bu verginin alınmasına devam edilip 
edilmiyeceğine dair sorusuna Maliye Bakanı Şe
fik İnan'ın sözlü cevabı (6/161) 

BAŞKAN — Soru saihübi? Burada. Makiye Ba
kanı? Burada. Soruyu 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki «sorumun Maliye Batanı tarafın

dan! sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla rica ederim. 

20 . 12 .1961 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

Soru : 
Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi gere

ğince tesbit edilen götürü matrah mükellefleri
ne, 18 yaşından aşağı, küçük sanat ve esnaf çı
raklarının da her nasılsa dâhil edilmiş bulundu
ğu malûmdur. 
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1. 18 yaşından aşağı olan bu sanat öğrenci

lerinden vergi alınması doğru mudur? 
2. Bu yüzden yapılan itiraz ve şikâyetler ne 

şekilde sonuçlanmış/tır? 
3. Yanlış tatbikata dayanan bu verginin kü

çüklerden alınmaması, tehiri, veya tecili için 
Başkanlıkça her hangi bir emir verilmiş midir? 

4. Medeni haklarından dahi mahrum bulu
nan küçüklerin, âmme vicdanında yer bulmıyan 
bu vergiyi vermeleri devam edecek midir? 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFÎK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, Muhterem arkadaşla
rım ; 

izmir Milletvekili Sayın Mustafa Uyar tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
20 . 12 . 1961 tarihli sözlü soru önergesinde; 
Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi gereğin
ce tesbit edilen götürü matrah mükelleflerine, 
18 yaşından aşağı, küçük sanat ve esnaf çırak
larının da her nasılsa dâhil edilmiş olduğu bil
dirilerek : 

1. 18 yaşından aşağı olan bu sanat öğrenci
lerinden vergi alınmasının doğru olup olmadığı, 

2. Bu yüzden yapılan itiraz ve şikâyetlerin 
ne şekilde sonuçlandırıldığı, 

3. Yanlış tatbikata dayanan bu verginin 
'küçüklerden alınmasının tehiri veya tecili için 
Bakanlıkça her hangi bir emir verilmiş olup ol
madığı. 

4. M'edeni haklardan daihi mahrum bulunan 
'küçüklerin, âmme vicdanında yer bulmıyan bu 
vergiyi vermelerine devam edip etmiyecekleri, 

Sorulmaktadır. 
Konu ile ilgili tatbikat ve bu hususta'ki dü

şüncelerimiz şunlardır: 
1. Malûm olduğu üzere, mülga 5221 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 5 
numaralı bendi ile esnaf muaflığından faydala
nanlar yanında çalışan 18 yaşından küçük hiz
met erbabının ücretleri -Gelir Vergisinden müs
tesna tutulmuştur. 

1 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi
nin 4 numaralı bendiyle ticari ve sınai kazanç
ları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde ça
lıştırılan hizmet erbabının ücretleri de yine ver
giden istisna edilmiştir; buna mukabil 64 ncü 
maddesinin 1 nci bendinde kazançları götürü 
jıisulde tesbit edilen ticaret, sanat serbest mes-
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lek erbabı yanında çalışmaların safi ücretleri
nin Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre 
götürü olarak tesbit edileceği belirtilmiş ve mez
kûr kanunda yaş haddi dolayısiyle ayrıca bir 
istisna hükmü vaz'olunmamıştır. 

Buna nazaran kazançları götürü usulde tes
bit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erba
bı yanında çalişan 18 yaşından küçük hizmet 
erbabının da 193 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
deleriyle 64 ncü maddesinin 1 nci bendi gere
ğince teklifleri zaruri bulunmuştur. 

2. Ancak bu koıjuda Bakanlığıma vâki şi
kâyetler üzerine takair cetvelleri incelenmiş ve 
götürü ücretlerin il takdir komisyonlarınca tak
diri sırasında 18 yaşımdan küçük olup sanat öğ
renmek maksadiyle haftada 5 - 10 lira gibi cüzi 
bir ücret mukabilinde çalışan hizmet erbabının, 
özel durumlarının nazarı itibare alınmadığı ve 
netice itibariyle takdir cetvellerinde mevcut sa
ir hizmetliler grupunun 3 ncü derecesine takdir 
olunan 1 500 - 2 OOt lira arasında değişen mat
rahlar üzerinden vergilendirilmekte oldukları ve 
takdirlerde hata yapildığı müşahede ve tesbit 
olunmuştur. 

Bu durum karşısında ilgililerin mağduriyet
lerine mahal verilmemek üzere derhal teşkilâta 
bir tamim yapılarak münhasıran sanat erbabı 
yanında ve sırf sanat öğrenmek maksadiyle ça
lışan 18 yaşından küçük hizmet erbabı için, bun
ların iş, faaliyet ve kazanç durumları göz önün
de bulundurulmak suretiyle, cetvellere eklenen 
ayn bir sütuna göre (x) yeniden ve süratle 
matrah takdiri cihetine gidilmesi ve vergilerinin 
de 1 . 3 . 1961 tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere mezkûr matrahlara göre hesaplanması, 
tebliğ edilmiştir. 

3. Yukanda 1 nci maddede temas edildiği 
üzere; 193 sayılı Kanun ücretleri vergi mevzuu
na aldığına ve bu kanunla yaş haddi dolayısiyle 
bir istisna hükmü vaz'olunmamış bulunduğuna 
göre, bu zümre mükelleflerden bir vergi alınma
ması, verginin tehiri veya tecili için Bakanlı
ğımca verilmiş bdr emir bulunmamaktadır. 

Ancak bu defa yaptınlan ve ilgililerce İti
raz komisyonlan nezdinde itiraz edilmeksizin 
(kesinleşen takdirler normal olup, 600 - 120 lira. 

^arasında bulunmaktadır. 
Diğer taraf tan bu kimseler aile reislerin

den ayn yaşadıkları veya birlikle yaşamakla 
beraber babalan Gelir Vergisine tâbi mükellef 
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olmadığı veya Gelir Vergisine tâbi mükellef olsa 
bile babalarının en .az geçim indiriminde nazari 
itiıbatfa alınmadıkları takdirde mevzuubahis ço
cukların kanuni ehliyeti haiz olup olmadık! ..ri-a 
bakılmaksızın kazançlarına göre takdir olunan 
ücretlerine ayrıca en az geç/İm indirimi de tat
bik olunacağından bu çocuklar fiilen bir vergi 
de vermemekte veya çok cüzi bir vergi ödemek
tedirler. 

4. — Sanat erbabı yanında sanat öğrenmek 
maksadiyle çalışan 18 yaşından küçük hizmet 
erbabının tamamen vergi dışında bırakılmaları 
hususu ise kanun konusu olup, Gelir Vergisini;'. 
tâdili ile ilgili çalışmalarda tezekkür edilmek 
üzere not edilmiştir, yani nazara almamaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım; kıymetli Maliye Bakanımızın, mu
fassal ve müdellel bir şekilde vermiş olduğu 
cevaptan dolayı kendilerine çok teşekkür ede
rim. Ancak, huzura getirdiğimiz dâva, Ma1 iye 
Babanımız tarafından da kabul edilmiş bulun
maktadır. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Her 
ailenin çocuğu ilk mektebi bitirdikten sonra 
iki yol tutuyor. Ya ortaokula veya bir sanat 
öğrenmek için bir sanatkârın yanma çıraklığa 
gıidiyor. Okula gidene «okul öğrencis"» deni
yor. Sanat öğrenmeye gidene de «sanat öğrea-
cisi» demek doğru olur. Okul öğrencisinden 
vergi almamak ne kadar kanuni ve vicdani ise 
sanat öğrencisinden vergi almamak da o kadar 
kanuni ve vicdani bir icabolmak gerekir. Çok 
zaman bu küçük sanat öğrencileri para almak 
şöyle dursun, ustasının kendisine haftalık veya 
aylık vermesi şöyle dursun, bu çocuğun ebeveyni 
tarafından gizli olarak ustasından geliyormuş 
gibi sırf çocuğun ustasına ve işe alışabilmesi 
için haftada 2, 5 - 5 lira gibi cüzi bir miktar da 
verilir. Her ne kadar Gelir Verg'mi Kmumunda 
ve Usul Kanununda bu matrahlara tâbi olan 
mükelleflerin yanında çalışanlar varsa da bun
lar aynı seviyede görülmiyerek, umumi ifade ile 
.kaleme alınmak suretiyle, 18 yasından aş-ığı 
olanların da vergi mükerefi olmalan tatbikatta 
müşahede edilen hususlardandır. K^nar'dmizc^, 
kanun vâzımın maksadı bu olmamak lâzımgelîr. 
Son malî yıl içinde tatbik edilen ve küçüklerden 
de alınması istenen vergilerin küçüklere veya 
ebeveynlerine tebliğinden sonra, çok yerlerde 
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şahidolmuşuzdur ki, ebeveyn çocuktan istenen 
vergiyi ödiyemiyeeek durumda bulunduğu için 
çocuğu ustasının yanından geri almıştır. Buna 
meydan verilmemek lâzımdı. Hiç şüphe yok
tur ki, bu tatbikat bundan evvelki Maliye Ba
kanımızın zamanına inhisar etmektedir. Yapı
lan itiraz ve şikâyetler üzerine Maliye Bakan
lığının bu iş üzerinde durarak, önemini tesbit 
ederek, matrahların takdirinde gerekli hassa
siyeti göstermelerinden dolayı ve bilhassa 18 
yaşından aşağı olan gocuklardan alınmakta olan 
paraların esaslı bir şekilde tesbit edilerek yeni
den sınıflandırılması şeklindeki görüşe ve bu 
yoldaki tatbikata hassatan teşekkür edenim. 

Son 'olarak, bu gibi kimselerden vergi alın
maması da esasen mevzuat ve kanun icabı ol
ması lâzımdır. Çünkü vergi vatandaşların Dev
let giderlerine iştirak payıdır. Küçükler henüz 
gelir elde edemedikleri gibi medeni haklarını da 
kullanmaya salahiyetli değildir. Bu yolda yeni 
vergi mevzuatı arasında Bakanlığın haksızlık
ları giderecek şekilde bu mevzuun üzerinde dur-
duklarm'ı ve 18 yaşından aşağı çocukları, yeni 
getirilecek sistemle, vergi dışında bırakacak şe
kilde mevzuutm değiştirileceği hakkındaki be
yanlarına da tekrar hassatan teşekkür eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır efen
dim. 

12. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
çocuk felcinden halen dış memleketlerde tedavi
de bulunanlarla, bunun dışında tesbit edilmiş ve 
tedavisi için müracaat etmiş ne kadar felçli ço
cuk olduğuna, bunlar hakkında ne düşünüldü
ğüne ve 6 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının sıhhi sebeplerle yapı
lan dış seyahatlerden istisna edilmesi için teşeb
büse geçilip geçümediğine dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yadım Bakanı Suat Seren ve Maliye 
Bakanı Şefik înan'm sözlü cevapları (6/162) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sağlık 
Bakanı ve Maliye Bakanı da burada.. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımmın Sağlık ve Maliye 

bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı-
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rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

25 . 12 . 1961 
îzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1. Halen dış memleketlerde çocuk felcin
den tedavide bulunan kaç aded Türk çocuğu 
vardır? 

2. Bunun dışında tesbit edilmiş ve tedavi 
için Bakanlığa müracaat etmiş ne kadar felçli 
çocuk bulunmaktadır? 

3. Çocuk felçlerine karşı Sağlık Bakanlı
ğınca no düşünülmektedir? 

4. Türk parasının kıymetini koruma Ka
nununun 14 sayılı Kararma ek olarak Maliye 
Bakanlığı tarafından yayınlanan 6 . 6 . 1961 ta
rih ve 5/1280 Kararname hükümlerine göre alın
makta olan istikrar fonuna katılma payının, 
mecburi sıhhi sebeplerle vâki olan dış seyahat
lerden alınması doğru mudur? 

5. Her hal ve kârda, ileriki tatbikatlarda ih
tilâflara sebebolmak için, istikrar fonuna ka
tılma mecburiyetinin (mecburî sıhhi sebebe da
yanan dış seyahatlerden) istisna edilmesi için 
Maliye Bakanlığınca her hangi bir teşebbüse 
geçilmiş midir? Geçilmemişse sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SUAT SEREN — (İsparta) — Muhterem Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; izmir' Milletvekili 
Mustafa Uyar arkadaşımızın çocuk felci hak
kındaki sorularının ilk üç maddelik kısmına 
ben ve son iki maddelik kısmına da Maliye Ba
kanı arkadaşım cevap verecektir. 

Birinci soruya cevabım : 27 Mayıs 1960 
dan bugüne kadar çocuk felcinden Bakanlığa 
müracaat edenlerin sayısı 17 kişidir. Bunlardan 
onbiri dış memleketlere, raporla, gitmiştir. 
Altı tanesi de memleket dâhilinde tedavisi müm
kün görülmüştür. Bunlar tedavi altına alın
mış bulunmaktadırlar. 

Memleketimizdeki çocuk felci miktarını, ar
kadaşımızı tatmin edebilmek için, 1957 sene
sinden itibaren vaka ve ölümleri de zikretmek 
suretiyle, sırasiyle arz ediyorum. 

1957 senesinde 193 çocuk felci vakası gö
rülmüş, bunlardan 7 si ölmüştür. 1958 senesin
de 162 vaka 14 ölüm, 1959 da 332 vaka 13 
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ölüm; 1960 senesinde 456 vaka 15 ölüm, 1961 I 
de 350 vaka görülmüş ve bu vakalarda 6 ölüm 
tesbit edilmiştir. • . , 

1961 yılının ilk 6 aylık devresinde hastalık ' 
tezahürü azdır. Bir mukayeseye imkân vere
bilmek üzere, bu devreye ait diğer memleket
lerdeki çocuk felci vakalarını da arz ediyorum : 

Amerika'da 1961 senesinin ilk 6 ayında 205 
vaka, Japonya'da 1 041, Federal Almanya'da 
759, îspan'yada 500, İtalya'da 1 155, Yuna
nistan'da 110, İsrail'de 140, bizde ilk 6 ay 
içinde görülen miktar ise, 115 tir. Bu vakalar
dan 3 ü ölüm olmuştur. Buna göre, bizini du-
T'umuımuz, Yunanistan ve İsrail'e yakındır. 

Çocuk felçlerine karşı Bakanlığımızca bü
yük bir aşı mücadelesi yapılmamaktadır. Va
kalar aşı icabettirir nisbette değildir. Bu nisbet-
te olan memleketlerde de esasen geniş halk küt
lelerine aşı yapılmamaktadır. Fakat bâzı mem
leketlerde koruyucu olarak, görülen vakaları 
önlemek maksadiyle bâzı ailelere saik aşısı ya
pılmaktadır. Bu aşıdan memleketimize bol mik
tarda getirttik. Eczanelerimizde bol bol satıl
maktadır. Bunların safiyeti sık sık kontrola 
tâbi tutulmaktadır. Eğer memleketimizde kor
kulacak sayıda bir çocuk felci vakası görü
lürse, başka memleketlerde geniş tatbikat sahası 
bulmuş ve iyi neticeler alınmış olan, canlı.atte-
nüe aşı ile geniş kütlenin aşılanması yoluna gi
dilmesi mümkünüdr. Halen normal görülen 
vakalar dışında memleketimizde çocuk felci gö
rülmemektedir. Bu vakalara aşı tatbik edilmek-
memektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maliye Bakam. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK INAN^ (Çanak

kale)— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;* 
İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Uyar'm 

sorduğu sorunun cevabı birkaç gün evvel bir ar
kadaşımızın sorduğu soru ile birleşmektedir. Şöy
le ki: Sadece felçli çocuklar için değil Türkiye'de 
tedavisi mümkün olmıyan hastalıklara yakalanan 
diğer vatandaşların yabancı memleketlere seyahat
leri için verilecek dövizlerin de kambiyo istikrar 
fonu için alman para almmıyacaktır. Bu husas
ta Maliye Bakanlığınız Bakanlar Kurulu nezdin-
de gerekli teşebbüse geçmiştir,... Hattâ Bakanlar 
Kurulu kararı da ya yayınlanmıştır veya yayın
lanmak üzeredir. Yani karar tekemmül etmiştir. | 

19.1.1962 0 : 1 
Bundan sonra dolar başına 4,5 lira almmıyacak
tır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem 

Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanına izahatların
dan dolayı hassaten teşekkür ederim. 

Uzun yıllar sürüncemede bırakıldıktan sonra 
ele alman bu mevzu münasebetiyle sıhhatin kıy
metini belirtmiş bulunan Kanunî Sultan Süley
man'ın meşhur bir sözü ile sözlerime başlamak is
tiyorum : 

Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi, 
Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.» 
Atalarımız bunu şöyle tadil etmişler; «En bü 

yük sermaye sıhhattir,» demişlerdir. Hakikaten 
sağlığımıza önem vermek Devletin başlıca vazife
lerinden birisidir. Bilhassa, yarının büyükleri 
olacak olan çocuk ve küçüklerin sıhhati üzerinde 
gerekli ihtimamı göstermek, fert olarak, aile ola
rak, Hükümet olarak birinci vazifemiz olmak lâ-
zımgelir. Açıkça söyliyeyim ki, şu son günlerde 
gazetelere geçmiş bulunan G-ömeç ailesinin acıklı 
durumunu okuyuncaya kadar, çocuk felcinin 
memleketimizdeki kesafetinden pek az haberim 
vardı. Bu miktar ve kesafeti şimdi, Meclis olarak 
da Sayın Sağlık Bakanımızın izahatından anla
mış bulunuyoruz. Her ne kadar bizim memleke
timizdeki durum diğer memleketlere kıyas edil
diğinde, çocuk felcinin bâzı memleketlere naza
ran az fakat diğerlerine nazaran da fazla olduğu, 
bir kısmına da eşit olduğu görülür. Bu hu*us 
üzerinde Sağlık Bakanlığınca ısrarla durulmalı 
ve getirtildiği, eczanelere verildiği söylenen iğne 
ve ilâçlarla, bakanlığın başka vasıtalariyle halkı 
uyandırmak ve ikaz etmek suretiyle bununla ilgi-
lenilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Maliye Bakanlığı bakımından işin önemi üze
rinde fazla konuşmaya lüzum görmüyorum. Bel
ki 6.6.1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Kararname 
ile sıhhi sebeplerden dışa gidecek olanlara bu ka
rarnamenin tatbik edilmesinin istenmesinin se
bebi, sıhhi sebeplerin suiistimal edilmesinden ileri 
gelmiş olabilir. Hasta olmadığı halde seyahat 
maksadiyle, istikrar fonuna katılma parası alın- -
mıyor diye, keyfî olarak dış memleketlere çıkıl
masının önüne geçilme maksadiyle bu kararna
menin konması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Ha
kikaten geçmişte ilâç diye hizmetçi getirildiğini, 
ilâç diye bir kısım - affedersiniz - it mamaları 
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«getirildiğini biliyoruz. Ama böyle bir durumun 
artık olmıyacağı anlaşılmaktadır. Seyahat için 
.gideceklerin sıhhi sebeplerini ileri sürmesi de ba
his konusu olamıyaeağmdan, Hükümetimizin bu 
hakikati görerek yalnız çocuk felçlilerini değil, 
Türkiye'de tedavisi kabil olmıyan bilûmum has
talık sebebiyle dışarıya gidecek olan hastaların 
bu istisna fonundan istifadeleri için faaliyete ge
çildiğini ve bu hususta bir beyanname çıkmakta 
olduğunu işitmekten bahtiyarlık duyuyoruz. 
Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu' 
nun, Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilk
okulu binasının 1960 -1961 yıllarında yapılan ta-
miratiyle ilgili hususlara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/163) \ 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

14. — Konya Milletvekili îrfan Baran'ın, 
Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açılman-
nın kararlaştırılmış olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

15. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu' 
nun, Giresun'un Keşap ilçesi tahrirat kâtibinin 
Dereli ilçesine tâyin edilip edilmediğine dair so
rusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
sözlü cevabı (6/165) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İçişleri Ba
kanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların içişleri Bakanı tarafın -

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut 
larını saygı ile rica ederim. 

27 Aralık 1961 ' 
Giresun Milletvekili 

Ethem Kılıçoğlu 

1. Giresun vilâyeti Keşap kazası tahrirat kâ 
tibi Dereli ilçesine tâyin edilmiş midir? Bu tâyin 
hangi idari lüzuma binaen yapılmıştır? 

Mezkûr memur hakkında bir şikâyet veya ih
bar yapılmış mıdır? 

19.1.1962 0:1 
2. Aynı tarihte vilâyetin diğer ilçe tahrirat 

kâtipleri arasında bir değişiklik yapılmış mıdır? 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Sayın arkadaşlar, Keşap İlçesi Tah
rirat Kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip edil
mediğine dair Giresun Milletvekl Ethem Kılıç
oğlu tarafından verilen 27 Aralık 1961 tarihli 
soru önergesini cevaplandırıyorum. 

1. Halk ve Devlet işlerinin daha iyi ve ve
rimli şekilde yürütülmesi düşünülerek ve bâzı
larının da görülen idari lüzuma binaen Valilik
çe 6 Ekim 1961 tarihli onayla Keşap İlçesi Tah
rirat Kâtibi Mustafa Teklbaş'ın Dereli İlçesi Tah
rirat Kâtipliğine tâyini yapılmıştır. 

2. Aynı tarihli onayla Görele İlçesi Tahri
rat Kâtibi refiki Mustafa Burhan Vural'ın Ke
şap İlçesi Tahrirat Kâtipliğine, Görele İlçesi 
Tahrirat Kâtibi Müştak Namazcı'nın isteği üze
rine Tirebolu İlçesi Tahrirat Kâtipliği refikli-
ğine ve Tirebolu İlçesi Tahrirat Kâtibi Salih 
Aydın'ın da Görele İlçesi Tahrirat Kâtipliği 
refikliğine tâyinleri yapılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efen-

dim; mesele pek basit. Bir tahrirat kâtibi tâ
yin edilmiş mi, edilmemiş mi? Hakikaten insan 
gündem arasında bunu görünce tuhafına gider. 
Binlerce memur şuradan şuraya tâyin edilir, va
zifeleri tahvil edilir, bunlar arasında bir de tah
rirat kâtibi tâyin edilmiş; ne, çıkar? takat me
sele öyle değil, aziz arkadaşlarım. Bunun hangi 
sebeplerle yapıldığının Mecliste açıklanması 
icabeder ki, yapanlar tecziye edilsin, ellerine 
bir daha böyle fırsat verilmesin, akılları başla
rına gelsin ve memlekette artık partizan idare, 
denilen şeyin kalmıyacağmı o da öğrensin. 

Keşap Tahrirat Kâtibi hakikaten Dereli'ye 
tâyin edilmiş. Oradan bir tahrirat kâtibi Dere
li'den alınmış Keşap'a verilmiş. Mesele pek ba
sit gibi görünüyor. Fakat bendeniz hakiki sebe
bini arz edeyim. 

Keşap Tahrirat Kâtibinin babası eski Bele
diye Reisidir. 27 Mayıstan sonra işten el çekti
rilmiştir. Bu zatı seçimler sırasında zorladık, 
bizim partiye gir, dedik. Nasıl olsa politika içi
ne girmiş insansın, bundan ayrılamazsın, diye 
Yeni Türkiye Partisine kaydettirdik. Kayıt ta
rihinden bir gün sonra oğlu bulunan tahrirat 
kâtibini Keşap'tan aldılar, Dereli'ye verdiler, 
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işi kamufle edebilmek için de yerine tâyin yap- I 
falar. Vali, inkılâp ve Millî Birlik Hükümetinin 
«mirlerine rağmen, partizan olan memurların 
politikaya karışmaları doğru olmaz, demesine 
rağmen bu işi yaptı. Eğer bir memur politika 
ile ilgilenımişse Memurin Kanununda hükümler 
vardır, politika ile ilgilenen memuru dilerlerse 
savcılığa verirler, suçu sabit olduğu takdirde, 
meslekten ihracedilir. 

Arkadaşlar, bir hastalık var, ama bu hasta
lık küçük memurda olısa yanmıyacağım, maa
lesef bu hastalık partizan valilerden geliyor. 
Kendi yerini sağlamlaştırmak için tutuyor, za
vallı bir tahrirat kâtibini bulunduğu yerden 
başka bir yere naklediyor. Çünkü, yaranmak 
için tam fırsattır. Kanun, gerçi tahrirat kâti
bini idari şube başkanı olarak mütalâa etmiş
tir. Durumu itibariyle memur politika ile ilgili 
ise tutulacak yol o memuru başka br yere tâyin 
«tmek değildir. Bendeniz bu küçük mevzuu bu
raya getirmekten maksadım, çok: Sayın Dahili
ye Vekillimizin, bu mesele üzerinde durarak ica
bına tevessül edeceğine inanmış olmam içindir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'ın bugünkü haliyle, iskân bakı
mından bir tehlike tevlidedip etmediğine, üç 
parçaya bölünmüş olan şehrin birleştirilmesinin 
ve Devlet bütçesinden bir yardım yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sofusuna îmar ve İskân Bakanı Muhittin Gü
vencin sözlü cevabı (6/166) 

[BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız Zey
nel Gündoğdu buradalar mı? (Burada, sesleri) 

Başbakan adına cevap verecek imar ve is
kân Bakanı arkadaşımız da buradalar. Soruyu 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başşanlığma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

27 . 12 . 1961 
Erzincan Milletvekili 

Zeynel Gündoğdu 

1. Zelzele mıntıkası Erzincan şehri bugün
kü naliyle iskân bakımından bir tehlike tevlid-
etmekte midir? 

19.1.1962 0 : 1 
2. Halen eski şehir, muvakkat şehir ve ye

ni şehir namiyle üç parçaya bölünmüş, olan şehir 
halkının belediye hizmetleri nasıl ifa edilmek
tedir? Birleştirilmesi düşünülmekte midir? 

3., Geçmiş senelerde istanbul ve Ankara 
gibi belediyesi zengin vilâyetlerimize Devlet 
bütçesinden lütuf kabilinden de olsa yardımlar 
yapılmıştır. Zelzelede aldığı yaraları halen sa
ramamış olan Erzincan için böyle bir yardım 
yerinde midir ve düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Başbakan adına imar ve iskân 
Bakanı. 

BAŞBAKAN ADINA İMAR VE İSKÂN 
BAKANI MUHİTTİN GÜVEN (istanbul) — 
ıSaym Başkan, değerli Heyet; evvelce Doğu'ya 
yapmış olduğum bir geziden dönerken Erzin
can'da trenin tevakkufu esnasında Sayın Vali 
beni görmek için teşrif etmişlerdi. O an içinde 
kıymetli Validen Erzincan şehrine ait durumu 
yakînen öğrenmiş bulundum. Döndükten sonra 
da Bakanlıkta bu meseleye el koydum. Çok kıy
metli arkadaşıım Sayın Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu'nun sorusu üzerine teslbit et
miş olduğum bilgilerimi Heyetinize arz ediyo
rum. : 

1. — 19'39 yılında vükubulan deprem neti
cesinde yıkılan Erzincan şehrinin bulunduğu 
saba jeolog raporlarına müsteniden yasak böl
ge olarak tesbit olunmuştur. Yine jeologların 
verdikleri' raporlama göre yeni Erzincan şehri
nin inşa edileceği malhal tâyîn edilerek, buna 
ait imar plânları 'hazırlanmış ve 5243 sayılı Ka
nun ıgereğince, Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan 652 aded bina ve lüzumlu âmme tesisleri 
yapılmıştır. 

Depremi mütaakıp yeni şebr'in plânları ha
zırlanıp tatbikata geçinceye kadar (halk tara
fından muvakkat bir şehir meydana getirilmiş
tir. 

Burada yapılmış ev ve dükkânlar gayrisıMıi 
ve gayrifennî şekilde inşa edilmişlerdir. Harap 
ve maili inhidam durumundaki ve dükkânlar ile 
evler fay hattına yakınlığı dolayıs'iyle daima 
zelzeleye Veya yangına mâruz (olduklarından, 
buralarda yaşıyan kesif toplulukları daima bir 
tehlike altında bulunmaktadırlar, imar plânın
da bu bölge münferit tek katlı bahçeli evlere 
tahsis edilmiştir. 

Eski Erzincan şehri yerinde ise 4623 sayılı 
Kanuna aykırı olarak Hazineye ait arsalar üze-
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rinde ve inşaat İçin yasak olan bölgede tahmi
nen 259 aded gecekondu inşa edilmiştir. 

Bu suretle Erzincan şehri, eski Erzincan, 
muvakkat Erzincan ve yeni Erzincan şehri ol
mak üzere üç bölümü ihtiva etmektedir. 

Eski Erzincan şebri iskâna yasak bölge olup, 
imar plânında tarım sahası olarak ayrılmıştır. 
Muvakkat Erzincan şehri ise- münferit, tek 
katlı ve âfet bölgelerinde yapılacak yapılar üıak-, 
kındaki yönetmenlik esaslarına göre bahçeli 
evler inşası suretiyle iskâna müsaittir. Muvak
kat şehirdeki dükkân ve evlerin yeni şehre nak
li zaruridir. Yeni Erzincan şelhri iskâna müsa
ittir. 

2. — Erzincan şehrinin elektrik ve su tesi
satı ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bunun için 
Erzincan içme suyu tesisatının tevsi ve ıslah 
projesi tiler Bankasınca yaptırılmakta olup ik
malini mütaakıp komple olarak ihale edilecektir. 
Yalnız bu zamana kadar âcil tedbir olarak Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğünün açtığı kuyu
lardan istifade ederek şebekeye su verilmesi ci
hetine gidilecektir. Bunun için lüzumlu etüt
lerin iki, üç 'hafta içinde tamamlanmasını mü
taakıp 'kuyulara monte edilecek tulumba ka
rakteristikleri belli olduktan sonra yerli fabri
kalara tulumba siparişine geçilecek ve 150 - 200 
metre mesafedeki şebeke ihattma birkaç ay için
de su basılacaktır. 

Erzincan şehri Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünce inşa edilen Girlevik Hidro - Elek-
tirk (Santralinden elektrikle, beslenmektedir. 
Hidro - Elektrik Santralden şehre kadar olan 
havai 'hat ile Erzincan şe/hrindeki 33/6 kilo-
vatlık indirici transformatör merkezi bahsi ge
çen genel müdürlük tarafından yapılmıştır. Be
lediye bu merkezden bir abone gibi cereyan al
maktadır. 

İller Bankasınca yaptırılan 33/6 kilovatlık 
indirici merkezden sonraki kablo şebekesi, indi
rici transformatör merkezleri ve şehir şebekesi, 
abonelere lüzumlu takati dağıtacak kapasitede
dir. Ancak Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
33/6 'kilovatlık indirici merkeze*! aded trans
formatör koymuş olduğundan bu transforma
törün takati bugün ihtiyaca cevap verememek
tedir. 

Gerek transformatörün ve gerekse santral
deki üçüncü ünitenin yaptırılması işi Devlet 

Su îşlerince ele alınmış ve nihalesi yapılmıştır; 
Haziranda tamamlanacaktır. 

3. — Erzincan zelzelesi dolayısiyle Devlet 
elini uzatmış ve 6 milyon lira sarfiyle 652 ev, 
dükkân ve lüzumlu âmme tesisleri yapılmıştır. 

imar işlerini tedvir ile mükellef bulunan Ba
kanlığımız, 'hazırladığı plân ve projelerinin tat
bikatını yapamamakta ve bu işi belediyelerin 
imkânlarına terk etmektedir. Halbuki çok za^ 
ruri olan işlerini dahi karşılıyacak imkânlara 
salhibolmıyan belediyeler imar tatbikatını tat
bik edecek kadro ve elemandan da malhrum bu
lunmaktadır. 

Yurdun imarı ile alâkalı bulunan plân ve 
projelerini tasdik eden imar - iskân Bakanlığı 
imar tatbikatının da bizzat yapması ve tatbika
tında yatırım imkânlarına sahib olması uygun 
görülmektedir. Bu maksatla 1962 yılı bütçesine 
konması düşünülen tahsisatın mâlî imkânsızlık
tan dolayı karşılığı bulunamamıştır İŞu sebeple 
Erzincan şehrinin imar tatbikatı işleri için (hu
susi olarak Devlet bütçesinden bir yardım ya
pılması mümkün değildir. Ancak, Maliye Ba
kanlığı 'bütçesine belediyelere yardım maksa-
diyle ayrıca 10 milyon lira 'konulmuş bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Zeynel Gündoğdu. . 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Efen

dim, Sayın Vekil Beyefendi bizim dertlerimizi 
aşağı - yukarı tesbit etmiş bulunuyorlar. Yakın 
alâkaları dolayısiyle kendilerine teşekkür ede
rim. Yalnız ifade edilmiş olan rakamlar doğru 
değildir. Benim tesbit etmiş olduğum rakamlara 
göre gecekonduların sayısı 259 değildir, bilâkis 
bu rakam çok kabarıktır. 10 binden fazla nüfus 
burada yaşamaktadır. Zelzeleden sonra yapılan 
binalar kerpiç olduğundan her an sallanma teh
likesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sarsıl
dığı takdirde binaların içerisinde yaşıyan insan
ların hiçbirisinin kurtulacağına şahsan inanmı
yorum. Çünkü durumu mahallen tetkik ettim. 
Burada yaşıyan halk tamamen fay hattı üzerin
dedir. Bu husus jeolog raporlariyle de tesbit 
edilmiştir. Her an sallanacağı ve bu binaların 
içinde oturanlara ev değil birer mezar olacağı 
tehlikesi her dakika mevcuttur. Böyle bir tehli
ke muvacehesinde, Maliye Vekâleti bütçesine 
konmuş olan on milyon liranın, hiçbir yere sarf 
edilmemesi buraya tahsis edilmesi yerinde olur. 
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Şehrin modernleştirilmesinden ziyade içinde otu
ranların hayatları mevzuubahistir. 

Su mevzuunda'da büyük müşkülümüz vardır. 
Zira burada, Anadolu kasabalarının hiçbir ye
rinde görülmedik bir hal mevcuttur. Mahallelere 
itfaiye arazözleri iki saat müddetle su taşımak
tadırlar, yani mahalleye itfaiye arazözleri su ge
tiriyor, halk da bu arabalardan sularını taşıyor
lar. Zannederim bu hale Türkiye'nin hiçbir ye
rinde raslanamaz. Esasen üçe bölünmüş olan şeh
rin belediye hizmetleri de tam mânasiyle görüle
memektedir. Şehir zelzele mmtakası olması do-
layısiyle geniş bir araziye yayılmaktadır. Bele
diyenin fakir olması dolayısiyle ise belediye hiz
metleri görülmemektedir. Hususiyetleri dolayı
siyle yardım yapılan İstanbul ve Ankara bele
diyeleri gibi Erzincan Belediyesine de yardım 
yapılması yerinde olur kanaatindeyim. Her sene 
muayyen bir fon Erzincan'a ayrılmalıdır. Bu fon 
ayrılmadığı takdirde belediyenin varlığı ile yok
luğu bir fark arz etmez, işçi Sigortaları, Emekli 
Sandığı her sene İstanbul'da ve Ankara'da bina-

1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
Uluslararası teşekküllerden Türkiye'nin ikti
sadi durumunu tetkik sahasına alanlarla bu te
şekküllerden bize fiilen yardımda bulunanlara ve 
yaptıkları yardımların mahiyetiyle miktarına dair 
sorusuna Dışişleri Bakanı Selim Sarper ve Maliye 
Bakanı Şefik İnan'm yazılı cevapları (7/17) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Dışişleri ve Maliye 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Muhlis Ete 

1. Memleketimizin dâhil olduğu Uluslarara
sı teşekküllerden Türkiye'nin iktisadi durumu
nu tetkik sahasına alanlar hangileridir? 

2. Bu teşekküllerden bize fiilen yardımda 
bulunanlar hangileridir; 27 Mayıs 1960 dan bu 
yana yaptıkları yardımların mahiyeti ve mikta
rı nedir?, 
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lar yaptırmaktadır. Erzincan'a zelzelenin yapa
cağı tahribat nazarı dikkate alınarak buralara 
tahsis edilen paralardan bir seneliği Erzincan'a 
tahsis edilirse bu dâva halledilmiş olacaktır. 

Erzincanîdaki esnaf da fakirdir. Onun için 
bunları eski şehirden yeni şehire almaya da im
kân yoktur. Bu ancak kendilerine bedeli 15 - 20 
sene vade ile ödenerek dükkânlar yapılır verilir
se mümkün olabilir. Orada yaşıyan halk için 
halen eski ve muvakkat şehirlerdeki dükkânlar 
ve evler mesken vazifesi görmekte, muhtemelen 
bir mezar vazifesini görmektedir. Hükümetin 
nazarı dikkatini celbetmek için bu soruyu yük
sek huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde görüşülecek daha 14 soru mev

cuttur. Vakit de bir hayli ilerlemiş olduğundan 
22 . 1 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 10 . 1 . 1962 

733 217. İki. 1 - 3 

Konu : Ankara Milletve
kili Muhlis Ete'nin ya
zılı sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 7 . 1961 ve 13 sayılı Kanun hükümlerine 

tevfikan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı Maliye Bakanlığının bünyesi içine alınmış 
bulunduğundan Ankara Milletvekili Sayın Muhlis 
Ete'nin sorularının büyük bir kısmı bu Bakanlı
ğı ilgilendirmektedir. 

Hal böyle olmakla beraber milletlerarası ka
rakter taşıyan teşekküllerden bâzılarının faali
yetleri Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı içinde yürü
tülmektedir. 

Bu faaliyetleri üç esas nokta etrafında top
lamak mümkündür : 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1. Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Teknik 

Yardım ve özel fonu faaliyetleri,. 
2. CENTO Ekonomik faaliyetleri, 
3.' NATO faaliyetleri, 
4. Avrupa Ekonomik Komisyonu. 
Bunlardan Avrupa Ekonomik Komisyonu 

icrai bir faaliyette bulunmamakta ve finans
man müessesesi karekterini taşımamaktadır. Çalış
maları daha ziyade komisyona dâhil memleket
lerin ekonomileri hakkında etütler hazırlamak 
şeklinde olmaktadır. 

NATO faaliyetleri esas itibariyle Savunma
ya müteveccih bulunmakla beraber NATO Ba
kanlar Konseyinin Oslo toplantısında tarafımız
dan yapılan teklif üzerine Türkiye'nin iktisadi 
durumunun teşkilât tarafından nazarı dikkate 
alınması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bütün bunlar dışında Avrupa entegrasyonu 
hareketlerini siyasi zaviyeden izliyen Bakanlığı
mız, müşterek pazar mevzuunda dış teşkilâtla sı-

, ki bir haberleşmeye girişmiş bulunmaktadır. Ba
kanlığımızda toplanan bilgiler müşterek pazar 
mevzuunun seyrini ilişik 5 numaralı notta be
lirtildiği şekilde meydana koymaktadır. 

Kyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Selim Sarper 

Yalnız siyasi bir teşekkül! olmayıp aynı za
manda üye milletlerin ekonomik ve sosyal dâ
valarına da yardımcı bir teşekkül olan Birleş
miş Milletler, Anayasasının «daha yüksek 
hayat seviyesi, tam istihdam, iktisadi ve iç
timai terakki ve kalkınmanın şartlarını sağla
mak» hükmünü sevk eden 55 nci maddesinden 
kuvvet alarak 1949 a kadar Birleşmiş Milletler 
programı çerçevesinde yardımlarını yürüttük
ten sonra bu tarihte genişletilmiş teknik yar
dım programı ihdas edilmiştir. 

Sanayi ve tababatte radyo izotopların daha 
iyi kullanılmasından çocuk bakımına kadar, 
sanayi potansiyeli tetkiklerinden kalkınma pro
jelerinin bizatihi finansmanına kadar çeşitli 

-"• sahalarda imkânları çerçevesinde yardımda bu-
îunan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bu yardı
mını muhtelif tâli teşekküller ve malî müessese
ler kanalı ile, ezcümle Birleşmliş Milletler Ge
nişletilmiş Teknik Yardım Programıı Birleş
miş Milletler özel Fonu; Dünya Bankası; 
Milletlerarası • Finansman Birliği ve Milletler-
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arası Kalkınma Biriliği, Milletlerarası Para 
Fonu; Birleşmiş Milletler ve ona bağlı teşek
küllerin bütçelerinden karşılanan, teknik yar
dım programları ve nihayet Birleşmiş Millet
ler Bölgesel Ekonomik Komisyonları ile 
UNÎCEF gibi gönüllü teşkilâtların iş birliği 
hususundaki sarf ettiği gayretler vasıtasiyle 
yürütülmektedir. 

1. Genişletilmiş teknik yardım : 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtımın ekonomik 

ver sosyal konseyine bağlı olarak 1949 da ku
rulan teknik yardım komitesinin tasdikinden 
geçerek yürürlüğe giren ve geneffl olarak eks
per, burs, eğitim ve lâboratuvar malzemesi 
sağlıyan genişletilmiş teknik yardım progra
mından, memleketimiz de Türkiye ile Birleş
miş Milletler Teknik Yardım Dairesi arasında 
5 Eylül 1951 tarihinde imzalanan ve 23 Ocak 
1957 tarihli Anlaşma ilDe tadil edilen teknik 
yardım esas anlaşması gereğince yardıinı gör
mektedir. 

Avrupa'da Yugoslavya 'dan sonra bu prog
ramdan eni fazla yardım temin etmiş olan 
memleketimiz 1961 yılı içerisinde finansımanı 
bu programdan sağlanmak üzere Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtından (ÎLO), Gıda ve Ta
rım Teşkilâtından (FAO), UNESCO'dan, Mil
letlerarası Telekomünikasyon Teşkilâtından 
(TTU), ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sından (IEAE) 30 aded 12 aylık, 2 aded 6 
ilâ 10 aylık ve 38 aded 1 ilâ 4 aylık burs; 
23 iaded 12 ay, 10 aded 6 ilâ 11 ay ve 16 
aded 1 ilâ 6 ay faaliyette bulunacak eks
per ve, 21 950 dolarlık eğitim ve (lâboratuvar 
malzemesi temin etmiştir. 

İçerisinde bulunduğumuz 1962 yılı içinde 
20 aded 12 aylık ve 30 aded 1 ilâ 6 aylık burs; 
28 aded 12 ay, 5 aded 6 ilâ 12 ay ve 8 aded 
1 ilâ 6 ay faaliyette bulunacak eksper ve 
23 750 dolarlık eğitim ve lâboratuvar malze
mesinin finansmanını tahakkuk yoluna koy
muştur. 

Böylece : 
a) 1961 - 1962 yıllarında Türkiye'ye 85 

uzman gelmiş olacak ve bunlar Türkiye'de caın-
an 764 ay hizmet göreceklerdir. 

*b) 120 kişi görgü ve bilgisini artırmak için 
dışarıya gitmiş olacaktır. 

c) Malzeme yardımı olaraik 45 700 dolar
lık teçhizat sağlanmış olacaktır. 
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Programın tatbikatından Hükümetimizin 

vecibeleri gelecek yabancı uzmanların mahallî 
geçim masraflarını karşılamak ve bunun için 
yil başında uzmanların yekûn masraflarını % 
12,5 eşit bir miktarı tediye etmek; burs alan
ların hareketlerinden önce yapmak 'mecburiye
tinde kalacakları gidiş - dönüş masraflarının 
bir kısmını karşılamaktır Şimdiye kadar uz
manların mahallî geçim masraflarını karşıla-

; mak üzere muhtelif bakanlık ve müesseselerin 
bütçelerine konulan tahsisatların 1962 yılın
dan itibaren tek bir bakanlığın bütçesinden 
ödenmesini teminen Maliye Bakanlığı ile mu
tabakata varılmış ve diğer bakanlık ve mües
seselerin 1962 yılı bütçelerine bu konuda tah- ' 
sisat koymamaları hususu Ibakanbk ve mües
seselere bildirilmiştir. 

1962 yılı bakanlığımız (bütçesine konulan 
650 300 liralık tahsisat yeni bir ödeme olma
yıp şimdiye kadar ayrı ayrı bakanlıkların büt
çelerinden yapılan tediyelerin bir elden yapıl
masını sağlamak maksadı ile Bakanlığımız büt
çesine ithal edilmiş bulunmaktadır. Türkiye'
nin genişletilmiş yardım programına iştirak 
hissesi 2 400 000 T. L. dır. 

Ankara'da 'bulunan Birleşmiş. Milletler Tek
nik Yardım Dairesi Türkiye Daimî Mümessilli
ğinin mahallî giderlerine Hükümetimizin 1962 
yılı iştirak payı ise 220 000 T. L. olup geçen 
yıla nazaran her hangi 'bir artış mevcut değil
dir. 

II - özel Fon : 
Genişletilmiş Teknik Yardımın Programını 

tamamlamak üzere Genel Kurul tarafından ve 
yalnız yeni sermaye yatırımlarını cezbetmek su
retiyle değil fakat aynı zamanda >bu gibi yatı
rımları daha kalbili tatbik veya verimli hale 
getirmeye matuf şartları yaratmak suretiyle 
de geri kalmış memleketlerin iktisadi kalkın
malarını hızlandırmak üzere 1958 de tesis edil
miş 'bulunan özel fon bilhassa yatırımların ya
pılacağı memlekette kaynakların tetkiki, mes
lekî ve ileri teknik müesseselerinin ve sanayi 
araştırma merkezlerinin tesisi gibi gelişmemiş 
memleketlerin başlıca üç ihtiyacını karşılama
ya gayret etmekte ve böylece bir bakıma ge
nişletilmiş program ile fiilî sermaye arasında 
durmaktadır. Ancak, genişletilmiş programdan 
farklı olarak daha büyük (en 200 000 dolâr-
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hk) ve daha uzun vadeli (ortalama 3,5 yıllık) 
projeler ile meşgul-olmaktadır. 

Türkiye ile arasındaki anlaşma 20 Kasım 
1959 da imzalanmış olan ve, sanayi (el mamul
leri ve köy sanayii) tarım, ulaştırma, haber
leşme, imar ve iskân, sağlık, istatistik ve âm
me idaresi alanlarındaki projelerle ilgili tetkik
lerde bulunup böyle projelerden uygun bulu
nanlara yardımda bulunan özel Fon, FAO nun 
Antalya projesini finanse etmekte ve hazırlık 
ve yatırım öncesi tetkikler için 286 000 dolar 
tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler özel Fonu, Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı ile memleketimizin dâhil ol
duğu 19 memleket arasında çöl çekirgesine kar
şı daha verimli ve daha ucuz kontrol temini 
maksadı ile 6 Nisan 1960 tarihinde bir «Çöl çe
kirgesi projesi tatbikat plânı» imzalanmıştır. 
Mezkûr plâna göre projenin icrası için özel 
Fon 2 492 700 dolar, iştirak eden memleketler 
ise 1 373 100 dolar tediye edecektir. 

Tatbikat plânına göre Hükümetimizin 6 yıl 
içinde ödeyeceği miktar ise 18 000 dolar olup 
bu miktar 6 yıllık eşit taksitler halinde tedi
ye edilecektir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin «Şeker 
Pancarı Ziraat ve Teknolojisi Araştırma Ens
titüsü» inkişaf projesinin tahakkuku için Bir
leşmiş Milletler özel Fonu idaresinden 845 910 
d o l a / ( 7 613 190 T. L. yekûn meblâğın % 37,9) 
istenmiştir. 

tmar ve İskân Bakanlığının 806 000 dolar 
tutarındaki Mesken ve yapı malzeme araştır
ma merkez projesi de Birleşmiş Milletler özel 
Fonuna tevdi edilmek üzere Ankara'daki özel 
Fon Temsilciliğine gönderilmiş ve Fondan pro
jenin % 32,6 sına iştiraki istenmiştir. 

Kavakçılık kültürü ve Kavakçılık Enstitü
sünün geliştirilmesi için özel Fon 605 000 do
lar yardımda bulunmayı kabul etmiştir ve ni
hai işlem, projenin 1962 Ocağında Guvernörler 
Meclisine sunulmasını mütaakıp kararlaştırıla
caktır. 

Türkiye'nin özel Fona iştirak hissesi 
2 900 000 T. L. olup geçen yıla nazaran bir 
değişiklik yoktur. 

Gerek özel Fon gerek Teknik Yardıma iş
tirak hissemiz ile aldığımız yardım nisbete vu
rulursa memleketimizin kazançlı olduğu görül
mektedir. 
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Gento Ekonomik Komitesi ve buna bağlı 

teşeitKÜiler 'iarım, Ticaret, Madencilik, Sağlık, 
ıııuı 15 bırıığı sahalarında faaliyet göstermekte
dirler. * Uento iüuonomık faaliyetleri arasında 
muiıım bir yer işgal ed^n Ulaştırma ve Bayındır
lık faaliyetleri iseviliğe memleketleri için prog
ramlanan müşterek projeleri içme almaktadır. 
Lkonomık Komitenin Ulaştırma ve Bayındırlık 
Tali ivomıtesmm iaalıyet saııası dahiline giden 
ve bugüne üaclar prograjulanmış ve tasvıbedılmış 
olan projeler şunlardır : 

Karayolu : 
1. Şıvelan - Bazirge - Rızaiye'yi Tebriz - Tar-

han ana yoluna bağlıyan Türkiye - Iran Karayo
lu projesi. 

1 oıun mşası başlamıştır. 1962 yılında bitme
si beklenmektedir. Şimdiye kadar bu proje için 
millî bütçeden 10 222 Oî)ü Türk lirası harcan
mıştır, bu rakamın inşaatın sonunda 27 milyon 
Türk lirasına baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 
Dış finansman olarak Amerika Birleşik Devlet
leri memleketimize 1 340 000 dolarlık malzeme 
yardımında bulunmuştur. Ayrıca 1962 yılı için 
350 000 dolarlık makina yedek parçası talebimiz 
teşkilata sunulmuştur; bu talebin ne suretle 
karşılanacağı hususunda henüz bir karar alın
mamıştır. 

4. Cizre - Silopi (Türkiye - Irak) Karayolu 
projesi : 

Irak'ın Teşkilâta üye bulunduğu devirde 
programlanmış bulunan bu proje büyük ilerleme 
kaydettiğinden İrak'ın teşkilâttan ayrılması do-
layısiyle iptal edilmemiştir. Yolun inşası için 
millî bütçeden 26 500 000 lira harcanmış ve ay
nı maksatla Amerika Birleşik Devletlerinden 
860 000 dolarlık yardım görülmüştür. 

5. Muş - Tavtan - Kutur - Kuy - Tebriz 
(Türkiye - Iran) demiryolu projesi : 

Projenin Muş - Tatvan birinci kısım için iç 
finansman olarak 90 milyon lira dış finansman 
olarak 6 280 000 dolar gerekmektedir. Millî büt
çeden şimdiye kadar 60 milyon lira harcanmış
tır. Dış yardım olarak ingiltere'den hibe şek
linde 280 000 dolarlık malzeme, Amerika Birle
şik Devletleri kalkınma ve ikraz Fonu ibaresin
den 6 milyon dolarlık kredi yardımı görülmüştür. 
Ancak bu krediden şimdiye kadar ^uU^nıJabilcn 
miktar sadece 313 000 dolardır, ikrazın müte
baki kısmının en kısa zamanda kullanılabilmesini I 
temin için tarafımızdan teşebbüste bıılunülmuş- I 
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tur. Projenin memleketimizdeki mütebaki kesi
mi için takriben 150 milyon liralık iç ve 12 mil
yon dolarlık dış finansmana ihtiyaç görülmek
tedir. Muş - Tatvan kısmı inşaatının % 70 i ik
mal edilmiştir. 

Limanlar : 
7. Trabzon limanının geliştirilmesi projesi. 
Bu proje için ingiltere şimdiye kadar ti'â OüO 

sterlinlik malzeme yardımında bulunmuş ve bu
na ilâve olarak 100 bin sterlinlik malzeme yardı
mı için gerekli ihtiyaç listeleri hazırlanmıştır; 
yakında bu malzeme de memleketimize gelecek
tir. Iran Hükümeti ise bu projenin tamamlayıcı
sı olarak Türkiye hududuna kadar 308 Km. lik 
bir yol inşası projesi hazırlamıştır. Bu proje 
2 100 000 dolarlık dış finansmana ihtiyaç, gös
termektedir. 

8. iskenderun limanının geliştirilmesi pro
jesi. 

Bu projenin tamamı takriben 300 milyon li
ralık iç ve 10 milyon dolarlık dış finansmana ih
tiyaç göstermektedir. Projenin malî veçhesi ilgi
li makamlarımızca incelenmektedir. Sürvey ve 
ilk hazırlıklar hususunda Bayındırlık Bakanlı
ğınca hazırlanmîş bir proje ingiliz makamlarına 
tevdi edilmiş olup henüz bir cevap alınmamıştır. 

Muhabere : 
11. Ankara - Tahran - Karaçi Microwave 

projesi.: 9 

Projenin tamamı her üç memleket için 
8 676 000 dolar karşılığı iç finansmana ve 
18 370 000 milyon dolar dış finansmana ihtiyaç 
göstermektedir, iç finansman kısmı ilgili hükü
metlerce dış finansmanın tamamı ise Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından karşılanacaktır. 
Bu rakamlardan memleketimizin hissesine su 
miktarlar düşmektedir : 

iç finansman : 2 358 000 dolar karşılığı Türk 
lirası. 

Dış finansman : 3 540 000 dolar. 
Bu projenin Ankara'dan İstanbul'a kadar 

uzatılması için tarafımızdan tekrar teşebbüste bu-
lu'nulmuşftur. Bu ilâve kısım için 2 100 000 Mra 
iç finıansman ve 920 000 dolar dış finansmana 
ihtiyaç görülmektedıir. 

12. Londra ile Ankara, Talhaıam. ve Karaçi 
arası (telekomünikasyon irtibatı projesi .-

Projenin tamamı iğin Imgiltere şlımdiye kadar 
1 830 000 dolarlık madzıeme yardımında bulun-

* 
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muş ve buna ilâveten daha 700 000,dolarlık yar
dım vadinde bulunmuritur. Bu mclblâğım takri
ben 1/4 d projenin memleketimizdeki kısmı için 
'harcanacaktır. 

Projenin memleketimizdeki bininci kısmının 
inşaatı bitmiş olup 2 n'ci kısım tesisleri için.lü
zumlu malzeme yakında memleketimize gelece'k-
tir. 

13. Sivil Havacılık Projesi : 
Üç bölge memleketimin sivil hava meydanHa-

rının muhabere ve trafik kontrolü imkânlarına 
geliştirmek maksadını gütmektedir. Projenön ta
mamımın. dış finansman ihtiyacı 6 250 000 do
lar olarak hesaplanmaktadır. îç finansmam ılihti-
yacı heruüz hesıaplanmamıştır. Projemin ilk kusmı 
için Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
1 500 000 dolar talhsüs edilmiş bulunmaktadır. Bu 
meblâğın 350 000 doları projenin 'memleketimiz
deki kısmı için harcanacaktır. Bu - projeyi ta
mamlayıcı mahiyette almak üzere gerekİd meteo
roloji malzemesi ihtiyacı hibe olarak înıglltere 
(tarafından karşılanmıştır. 

Netice : v > 
Yukarda sayılan müşterek projeden dokuz ta

nesi doğrudan doğruya memleketimizi ilgilendir
mektedir. 

Bu 9 projenin (Memleketlimizi 
kısımların, malî portesi takriben) : 

»ilgilendiren 
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îç finansman 445 858 000 T. L. 
Dış fljmaneman 35 602 400 $ 
Gerek iç ve gerek dış finansman bakımından 

malî imkânların' darlığı dolayısiyle projelerin uy-
gulanmaısında büyük gecikmeler olmaktadır. Bu 
(hususa, Ekonomik Komitenin ve Genel Sekrete
rlin Konseye sundukları raporlarda tebarüz etti-' 
•r'ilmiş. ve Konseyce ıbu vaziyete bir hal çaresi 
aranması talebinde hulunulmuş'tur. 

Esasları yukarıda .mâruz Ekonomik Komâıte-
nJin raporu ile ilgili olarak tarafımızdan hazır
lanmış olan beyanat tasarlısında üç husus üzerin». 
de duruilımuştur. 

d) CENTO müşterek projelerinin karşılaş-
tıklan finansman güçlüklerine bir hal çaresi bu
lunması, 

b) CENTO Ekonomik faaliyetlerlinin geniş-
letıilmesi, 

' c) Doğu Blokunoın iktisadi taarruz ve taz
yiklerine karşı alınması gereken tedbirlerin 'araş
tırılması. 

Bunların dışında alarak İngiltere Hükümeti 
3 bölge memleketine her yıl 850 000 sterlin »tu
tarında yardımda* bulunmaktadır. Bu meblâğın 
400 000 ferlimi 3 bölge memleketi tarafından 
teknik yardım ihtiyaçlarımın karşılanması maksıa-
dıiyle ve iki taraflı yardımlar şeklinde kullanıl
maktadır. Mütebaki 450 000 sterlin müşterek pro
jelerin finansmanı için kullanılmaktadır. 

CENTO Müşterek projelerinin finansmanı için memleketimize yapılan dış yardım 

Projenin adı 

1. Türkiye - îran karayolu 
2. Türkiye - Irak karayolu 
3. Muş - Tatvan demiryolu 
4. Trabzon limanı 
5. Ankara - Tahran - Karaçi telekomünikasyon 
6. Londra - Ankara telekomünikasyon 
7. Sivil havacılık 

Yekûn 

Hibe 
yardımı 

.. _ . 
—. 

— 

—, 
— 

Malzeme 
yardımı 

1 340 000 $ 
860 000 $ 
100 000 £ 
183 000 £ 

3 540 000 $ 
226 000 •$ 
350 000 $ 

6 090 000 $ 
509 000 £ ' 

Kredi 
yardımı 

-
— 

6 000 000 $ 

— 
• 

6 000 000 $ 

NOT : 5' ve 7 numaralı projelere ait malzeme Jıenüz. memleketimize gelmemi§tir. 
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NATO Eksperler Grupunun ve yardımcılarının 

memleketimizdeki faaliyetleri hakkında not 

1. Memleketimiz ve Yunanistan'ın iktisadi 
durumunu tetkik ve ihtiyaçlarını tesbit etmek 
maksadı ile NATO Bakanlar Konseyi kararı ile 
kurulmuş bulunan Edgar Faure, Von Mangold 
ve Ferguson'dan müteşekkil üçlü heyet 13 Ekim 
Cuma günü Ankara'ya gelmiş ve 15 Ekim Pazar 
günü Ankara'dan ayrılmışlardır. Heyet, Devlet 
Başkanı, Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri, Mali
ye ve Ticaret Bakanlarını ziyaret etmiş ve temas
lar sırasında memleketimizin siyasi, sosyal, eko
nomik ve malî meseleleri hakkında muhtelif sual
ler sormuştur. 

2. 14 Ekim Cumartesi günü Devlet Plânlı
ma Teşkilâtında Dışişleri Bakanı Riyasetinde 
Heyet üyeleri ile ilgili Bakan ve eksperlerimiz 
arasında müşterek bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda memleketimizin malî ve iktisadi duru
mu ile kalkınma plânımızın ana hatları ve bunun 
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dış kay 
naklar ve memleketimizin müşterek savunmaya 
iştiraki ile bunun ekonomik bünyemiz üzerindeki 
tesirleri hakkında heyet üyelerine izahat veril
miştir. Ayrıca Heyet üyelerine memleketimizin 
malî iktisadi ve sosyal durumumuzu aksettiren 
bir rapor tevdi edilmiştir. 

3. Heyetin Paris'te dönüşünden sonra mem
leketimiz hakkında ihtiyaç duyulan mütemmim 
mutaların toplanması maksadiyle Alfred White, 
Hans Habermier ve Olaf Lecarpentier'den müte
şekkil yardımcılar 12 Aralık Salı günü Ankara'
ya gelmiş ve 21 Aralık Perşembe günü çalışma
larını bitirerek yurdumuzdan ayrılmıştır. 

4. Eksperler Grupu Ankara'deki ikâmetleri 
sırasında Devlet Bakanı Turan Feyzioğlu, Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Şinasi Orel ve 
ilgili makamlarımız tarafından kabul edilmişler
dir. 

5. Eksperlerin toplantı ve çalışmaları Dev
let Plânlama Teşkilâtında yapılmıştır. Bu çalış
malara alâkalı Bakanlık ve müesseselerin temsil
cileri katılmış ve eksperlerin ilgilendikleri konu
larda kendilerine izahat vermişlerdir. 

6. İktisadi ve malî konularda ve plânlama 
çalışmalarımızla ilgili hususlar hakkında eksper
ler tarafından hazırlanmış sualname yetkililer ta
rafından cevaplandırılmış ve talep ettikleri ma 
lûmat ve vesikalar kendilerine tevdi edilmiştir. 
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Eksperler ekonomik kalkınmamız yolunda karşı
laşmakta olduğumuz problemleri takdir ettikle 
rini ifade ve bunların halline müttefiklerimizin 
iştirak etmesi lüzumunu kabul etmişlerdir. 

Avrupa Ekonomik Komisyonunun vazifeleri şu 
şekilde özetlenebilir 

A) Avrupa'nın ekonomılk kalkınmasına ma
tuf tedbirleri teklif ve bu hususta alı.imiş olan 
tedbirlere kajtılmak, Avrupa, iş ekonomik faa
liyet seviyesini yükseltmek, gerek Avrupalılar 
ara^ı ekonomik münasebetlerin ge.ek Avrupa'nın 
Avrupa dişi memleketlerle olan ekonomik mü
nasebetlerinin idame ve gelişmesini sağlamak. 

B) Âza memleketlerde ve Avrupa sahası 
dâhilinde uygun göreceği teknik veya eko. oınik 
çalışma ve etütleri yapmak veya bunları des
teklemek. % • ' • 

C) Münasip.göreceği teknik ekonomik bilgi
leri ve istatistikleri toplamak, kıymetlendirmek 
ve bunların neşrini temin e m ek, 

Komisyon Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyinin nezareti altında çalışır. Kon
sey senelik Komisyon raporlarını tetkik sure
tiyle Komisyon faaliyetlerini takibeder. Komis
yonun senelik raporları genel kurul toplantı
larında nihai şeklini aldıktan sonra ECOSOC'a 
gönderilir. 

Komisyon iştigal mevzuuna giren işlerde tav
siyelerde bulunur veya davet eder. Yani Komis
yon kararları icrai karakterde değildir. 

Komisyon üyeleri adedi Türkiye dâhil 29 dur. 
Bunlar arasında Doğu - Avrupa memleketleri de 
vardır. 

Komisyonun îcra Sekreteri Birleşmiş Millet
ler Sekreteri tarafından seçilir. 

Komisyon çerçevesi içinde teknik çalışma tâli 
uzuvlarda cereyan eder. Komite adını taşıyan bu 
uzuvlar 12 adeddir. 

Bu çalışmalar İcra Sekreterinin nezareti 
altında vukubulur. icra Sekreteri Komisyon faa
liyetleri ile ilgili olarak âza memleketleri zaman 
zaman ziyaret eder ve orada ilgili resmî daire 
mümessilleri ile temaslarda bulunur. 

Bu izahattan anlaşıldığına göre Avrupa Eko
nomi Komisyonu esasfa iktisadi incelemelerde 
bulunan bir teşekkül olup bir kredi veya finans
man müessesesi değildir. 
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Müşterek Pazarla ortaklığımız konusu 

hakkında Not 

1. Müşterek Pazar Bakanlar Konseyinin 
23 Temmuz 1961 Brüksel toplantısında memle
ketimizle kurulacak bağın şekli konusunda bâzı 
tereddüt ve tarafımızdan şayanı kabul görül-
miyen fikir ve tekliflerin ortaya çıkması üzeri
ne memleketimizin Müşterek Pazarla tesis ede
ceği ortaklığın şekil ve şartları ve ortaklık an
laşmasının ihtiva etmesi gereken ana prensip
leri gösterir bir memorandum Sayın Bakanımı
zın Altılar Dışişleri Bakanlarına hitaben yazıl
mış şahsi birer mektubu ile birlikte 23 - 25 
Ağustos 1961 tarihleri arasında Altıların Anka-
ra'daki Büyükelçilerine tevdi edilmiştir. 

2. Hükümetimiz sözü geçen memorandum
da Türkiye'yi Batı âlemine, hususiyle Müşterek 
Pazara bağlıyan sıkı siyasi ve iktisadi bağların 
ehemmiyetini belirtmiş ve bu şartlar altında j 
Müşterek Pazarla tesis edilecek ortaklığın an-
cak^GATT tarafından kabul edilebilecek bdr for
müle yani Gümrük Birliğine istinat ettiği tak
dirde Türkiye'yi tatmin edebileceğini bildirmiş 
bulunmakta idi. 

Alâkalı bakanlardan Sayın Bakanımıza ge
len cevabi mektuplarda talebimizi destekliye-
cekleri bildirilmekte ve- komisyona verilecek 
yetkinin, memorandumumuzdaki esaslar göz 
önünde tutularak tesbitine çalışılacağından emin 
olmakhğımız belirtilmektedir. 

3. Daimî Delegeler Komitesinin memoran
dumumuzu tetkik etmek suretiyle Müşterek Pa
zarla Ortaklığımız konusunda hazırladığı rapor 
Müşterek Pazar Bakanlar Konseyinin 25 Eylül 
1961 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Bu 
toplantıda italya ve özellikle Fransa bâzı mülâ
hazalar öne sürmek suretiyle ortaklığımız ko- I 
nusunda her hangi bir karar almasını önlemiş- I 
lerdir. . I 

Buna mukabil Beneleküs Devletleri ve bilhas- I 
sa Federal Almanya tezimizi savunmuş ve Müş
terek Pazara ortak üye olarak almmaklığimız 
lüzumu üzerinde durmuşlardır. 

4. Fransa ve İtalya'nın bu tutumları dola-
yısı ile ilgili Hükümetler nczdinde teşebbüse ge
çilmiş ve meselenin Müşterek Pazar Bakanlar I 
Konseyinin 23 Ekim 1961 tarihli toplantısında 
yeniden görşülmesi sağlanmıştır. Bakanlar Kon- I 
şeyi bu toplantısında ortaklığımızın Komisyon I 
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tarafından teklif edilmiş olan uzlaşma formülü 
çerçevesinde gerçekleşmesini ve Komisyonun 
Hükümetimiz ile mutabık kalınacak bir tarihte 
müzakerelere başlanmasını ittifakla kararlaştır
mıştır. 

^ 5. Memleketimizle ortaklık müzakerelerini 
yürütecek Müşterek Pazar Komisyonuna verile
cek yetkinin tesbiti sırasında Fransa ve İtalya 
Ortaklık Anlaşmasının 1 nci safhası zarfında 
Camia tarafından memleketimize tanınacak ko
laylıklar, bilhassa bâzı ihraç maddelerimiz konu
sunda rezervler ileri sürmüş ve bu suretle mü
zakere mandasının verilmesi kararı gecikmeye 
uğramıştır. 

6. Mesele Müşterek Pazar Bakanlar Konse
yinin 4 - 5 Aralık 1961 toplantısında tekrar ele 
alınmış ve cereyan eden müzakereler sonunda 
Fransa ile İtalya rezervlerinin büyük bir kısmı
nı geri almak suretiyle memleketimizle görüşme
lere başlanması engellerini hafifletmişlerdir. 
Ancak bu toplantıla Camia tarafından memle
ketimize yapılacak yardıma dair Yatırımlar 
Bankasının mütalâası, Altılar Maliye Bakanla
rının da bulunacakları müşterek bir toplantıda 
'karar almasını icabettirdiğinden böyle bir top
lantının yapılmasına değin memleketimizle mü
zakerelerin açılması meselesinin tehiri kararlaş
tırılmıştır. Tahminlere göre böyle müşterek bir 
toplantının Şubat hattâ Mart 1962 den önce 
yapılabilmesi mümkün görülmemektedir. Oysa 
ki, kanaatimizce Yatırımlar Bankasının ortak
lık devresi zarfında memleketimize yapacağı ma
lî yardım meselesi Müşterek Pazar Komisyonu 
ile yapılacak müzakereler sırasında ele alınabi
lir. Bu konu Komisyon mandasının tesbiti ve 
müzakerelerin başlamasını önliyecek bir mahi
yette değildir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 4.1.1Ö62 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtı Dış Malî ve İk

tisadi Münasebetler D. 
Milletlerarası Malî Müessese

ler Şb. Md. 
Sayı : 56911 -105/11, 421 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası teşekküllerden Türkiye'nin ik

tisadi durumunu tetkik sahasına alanlarla bu 
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teşekküllerden 25 . 5 .1960 tarihinden 31.12.1961 
tarihine kadar fiilen yardımda bulunanlar ve 
yaptıkları yardımların mahiyetiyle miktarları
na dair Ankara Milletvekili Muhlis Ete tarafın
dan verilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
larımız ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Malîye Bakanı 

Şefik tnan 

I - Memleketimizin dâhil olduğu uluslar
arası malî ve iktisadi teşekküllerden memle
ketimizin iktisadi durumunu tetkik sahasına 
alanlar şunlardır : 

1. Milletlerarası tmar ve Kalkınma Ban
kası (Dünya Bankası) 

International Bank for Reaonstruction and 
Development (IBRD) 

2. Milletlerarası Finansman Korporasyonu. 
InterhationaJl Pinance Corporation (IFC) 
3. Milletlerarası Kalkınma Birliği. 
International Development Assoiatîon 

(IDA) 
4. Milletlerarası Para Fonu. 
Interriationel Monetary Fund (IMF) 
5. İktisadi tş Birliği ve Kalkınma Teşki

lâtı (OECD) 
Ornanization for Econıomic Cooperation and 

Development. 
1. Milletlerarası tmar ve Kaillkunma Ban

kası (Dünya Bankası) 
Dünya Bankası 1950 yılında James M. Bar-

ker'in riyasetinde bir heyet gönderip memle
ketimizin ekonomisi üzerinde tetkikler yaptı
rarak heyet tarafından hazırlanan rapor The 
İSconomyıof Turkey - Türkiye Ekonomisi ismi 
altında neşredilmiştir. 

1958 yılında John Adler riyasetinde bir ban
ka heyeti gelerek memleketimizde tetkiklerde 
bulunmuş ve 1961 yılında memleketlimizi tekrar 
ziyaret eden heyetin nihaî raporu yine Türki
ye Ekonomisi ismi ile 30 Ekim 1961 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

Dünya Bankasının faalSyetterini itmam et
mek üzere kurulmuş olan Milletlerarası Finans
man Kurumu ile Milletlerarası Kalkınma Bir
liği memleketimiz ekonomisi üzerinde ayrıca 
tetkikte bulunmuşlardır. Ancak bu müesse
seler Dünya Bankasına bağlı bulundukların-
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dan banka tarafından hazırlanan raporlardan 
istifade etmıektedirler. 

Filhakika aşağıda Birlik tarafından mem
leketimize açılacağı arz olunan 20 milyon do
larlık kredi, Dünya Bankası heyeti tarafın
dan 1961 yılında memleketimizde yapılan tet
kikleri mütaakıben tekarrür etmiştir. 

2. Milletlerarası Para Fonu 
* Para Fonunun Ana Sözleşmesi icabı Kam
biyo kontrolünü idame ettiren üyelerle, Fon, 
her sene istişarelerde bulunmaktadır. 

Bu istişareler dolayısiyle. Para Fonundan 
memleketimize gelen Heyet 2 - 3 hafta kala
rak ekonomimizi etraflı bir şekilde inceler ve 
tetkiklerini hazırladığı bir raporla Fon Meclisi 
idaresine sunar. 

Fon Heyeti tarafından hazırlanan senelik 
istişare raporu Bakanlığımıza da gönderilir. 

1961 yılı istişareleri için Para Fonu Heyeti 
10 Ocak 1962 tarihinde memleketimize gelecek
tir. 

3. İktisadi îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı, 
Eski ismiyle Avrupa İktisadi İş Birliği Teş

kilâtı yeni ismiyle İktisadi İş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtı da Statüsü icabı her sene bütün 
diğer üye memleketler meyanmda memleketi
miz ekonomisini inceler. Son üç seneden beri 
Para Fonu ve İktisadi İş Birliği Teşkilâtı he
yetleri memleketimize aynı tarihte gelerek in
celemelerini müştereken yürütmüşlerdir. 

1961 yılı tetkiki için OECD Heyetinin bu 
ayın sonuna doğru memleketimize gelmesi bek
lenmektedir. 

27 . 5 . 1960 tarihinden bu yana memleketi
mizin dâhil olduğu milletlerarası malî ve ikti
sadi müesseselerden sağlanan yardımlar şun
lardır : 

1. Milletlararası Kalkınma Birliği 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 

bağlı olarak kurulan Milletlerarası Kalkınma 
Birliğince (International Development Associa-
tion) memleketimizin kalkınma projelerinin dış 
finansmanı için 20 milyon dolarlık bir kredi
nin küşadı prensibolarak kabul edilmiştir. Söz 
konusu kredi Adana Ovasının sulama proje
leri ile Seyhan Barajı üzerine kurulu Çukur
ova Santralına üçüncü bir genaratörün ilâvesi 
işlerinde kullanılacaktır. 

— 83 — 



M. Meclîsi B:35 
2. Milletlerarası Para Fonu, 
Tediye muvazenemizin açıklarının finans

manı için 1947 yılından beri Para Fonundan 
orta vadeli imkânlar sağlanmaktadır. 

1960 yılı Ekim ayında yapılan senelik isti
şareler esnasında ımem'leketimiz ekonomisinin 
sağlanrtemeilere istinadettirilmesini teminen ha
zırlanan stabilizasyon programımızı desteklemek 
maksadiyle Para Fonundan Tediye Muvazenemi
zin ihtiyaç göstereceği durumlarda kullanılmak 
üzere Standy - by Anlaşması şeklinde 37,5 milyon 
dolar talebetmiş ve Fon İdaresi talebimizi müs
pet kargılıyarak 1961 takvim yılında kulla
nılmak üzere 37,5 milyon doları emrimize tah
sis etmiştir. 

Ancak sene içinde bu meblâğdan sadece 16 
milyon dolar kullanılmıştır. 

3. İktisadi iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı, 
1960 yılında hazırlanan stabilizasyon prog

ramımızın desteklenmesini teminen sağlanan 
yardımların bir diğeri de eski adiyle Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı yeni adiyle Ikli-

. sadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının bir 
organı olan Avrupa Para Fonundan temin olu
nan 50 milyon dolarlık altın kredisidir. 

Halen bu kredinin kullanılmamış kısmı 5,5 
milyon dolar civarında olup ilerideki aylarda 
âltm olarak tediyesi icabeden borçlarımızın 
tediyesinde kullanılacaktır. 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
Çankırı'da bir Halıcılık Kursu açılmasının uy
gun olup olmadığına dair sorusuna Ticaret Ba
kanı îhsan Gürsan'ın yazılı cevabı (7/37) 

9 . 1 . 1 9 6 2 
Millet Meclisi Başkanlığma 

îktisaden geri kalmış illerimizde gerekli 
her türlü yardım yapılması Hükümet Progra
mında yer almaktadır. 

Bu cümleden olarak uzun yıllar dokumacı
lıkla iştigal eden Çankırı'nın son yıllarda hı
zını kaybeden bu faaliyetine yenûbir veçhe ver
mek üzere aşağıdaki hususların Sayın Ticaret 
Bakam taıafmdan yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygiyle rica ederim. ; 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 
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1. Çankırı'da bir Halıcılık Kursu açılması 

uygun mudur, bu takdirde ne zaman mümkün 
görülmektedir? 

2. Bu kursları bitirenlere halıcılık mevzuu-
nun gelişmesini destekliyecek yardım tedbirleri 
düşünülmekte midir? 

3. Bü faaliyetin kazalarımıza da teşmili 
mümkün müdür? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 16.1.1962 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/5 
Eki : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12.1.1962 tarih ve 7/37 - 776/3304 sa

yılı yaz*. 
Çankırı'da bdr halıcılık kursu açılmasının 

uygun olup olmadığına dair Çankırı Milletve
kili Kâzım Arar tarafından verilen yazılı soru 
önergesi* Sanayi Bakanlığını ilgilendirmekte
dir. 

Takdirlerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
İhsan öürsan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îktisaden geri kalmış illerimizde gerekli her 

türlü yardım yapılması Hükümet programında 
yer almaktadır. 

Bu cümleden olarak uzun yıllar dokumacı
lıkla iştigal eden Çankırı'nın son yıllarda hızını 
kaybeden bu faaliyetine yeni bdr veçhe vermek 
üzere aşağıdaki hususların Sayın Ticaret Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygiyle rica ederim 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

1. Çankırı'da bir halıcılık kursu açılması 
uygun mudur, bu takdirde ne zaman mümkün 
görülmektedir? 

2. Bu kursları bitirenlere halıcılık mevzu-
unun gelişmesini destekliyecek yardım tedbir
leri düşünülmekte midir? 

3. Bu faaliyetin kazalarımıza da teşmili 
mümkün önüdür? 


