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

rula sunuşları 90 
1. — Ağrı Milletvekili Kerim Özcan'-

ın, 15 gün süre ile izinli sayılması hakkında 
Başkanlık tezkeresi (3/156) 90 

2. — istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kaın'ın, Karma Bütçe Komisyona üyeli
ğinden çekildiğine dair, önergesi (4/20) 90:91 

3. — Cumhuriyet Senatosu (Adana) 
Üyesi Mehmet ünaldı'nın, 159 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine ek kanun teklifini 
geri aldığına dair önergesi (2/96) (4/21) 91 

4. — Cumhuriyet Senatosu (İzmir) 
Üyesi Hilmi Onat ile Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'in, 1111 sayılı Kanuna ek 
tahsil durumuna göre hizmet süresi ve hiz
met süresinin memuriyet kıdemine sayıl
ması hakkındia kanun teklifini geri aldık
larına dair önergesi (2/48) (4/22) 91 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Millet Meclisi İdareci Üyele-

Sayfa 
rinin, sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan İktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri' hakkındaki 17 Haziran 1938 tarih 
ve 3460 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (2/98) (4/23) 91:92 

5. — Görüşülen işler 92 
1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. 
Üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanla-
riyle, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, De
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu Üyelerinin istihkakları hak
kında Millet Meclisince kabul edilen kanun 
teklifine dair Cumhuriyet .Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporu ve Cumhuriyet Senato
sunca kabul olunan metin (Millet Mecli
si : 2/7, C. Senatosu : 2/1) (S. Sayısı :1 
ve 1 e ek) 92:95 

2. — Cumhuriyet. Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teki i -
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fi ile C. .Senatosu ve Karına Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (2/6) (S. 
Sayısı : 5) 95:96,117:120 

3. — Millet Meclisi idare Amirlerinin, 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hacında 
kanun teklif i. ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu ile C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko- *. 
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (2/21) 
(S. Sayısı : 6) 96,121:124 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211, sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 3) 
[Birinci görü|me tarihi : 15 . 1 . 1962] 96:101 

6. — Sorular ve cevaplar 101 
a) Sözlü sorular ve cevapları İÖ1 
1. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko

nak'm, kömür havzasındaki ölümle neti
celenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm 
nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisin-
die mesullerinden kaçı hakkında kanuni ta
kibata geçildiğine ve kazaların önlenmesi 
veya asgari hadde tutulması hususunda ge
rekli tedbirler ittihazı için bir çalışma ya
pılıp yapılmadığına dair sorusuna Sanayi 

- Bakanı Fethi Çelikhaş 'm sözlü cevabı 
(6/138) 101:106 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket ka
zandırmak, işsizliğe mâni olmak ve husu
siyle yer üstü servetlerini kıymetlendirmek 
maksadiyle Tokat'da sınai tesisler kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Öaşbakandan sözlü sorusu (6/153) 106 

3. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nun, : Sümerbank perakende satış ma
ğazalarının ilçelerden kaldırılması sebe
bine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'm sözlü cevabı (6/155) 106:112 

4. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ili Görele ilçesinin Gü~ 
lef köyü ilkokulu binasının 1960 - 1961 
yıllarında yapılan tamiratiyle ilgili hu
suslara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 112 
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5. — Konya Milletvekili irfan Baran'-

m, Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü 
açılmasının kararlaştırılmış olup olmadı
ğına dair sorusuna \ Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı (6/164) 112: 
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6. — istanbul Milletvekili Naci ök-
tem'in, Türkiye'deki kiremit fabrikaları
nın sayısına ve kiremit yerine kullanılan 
saclara dair sorusuna Ticaret Bakanı ihsan 
Gürsan ve Bayındırlık Bakanı Emin Pak-
süt'ün sözlü cevapları (6/167) 113:115 

7. •— Afyon Karahisar Milletvekili Ha
lûk Nur Bâki'nin, beynelmilel Komüniz
min memleketimizde yapmayı arzuhya-
cağı yıkıcı faaliyetlere karşı ne gibi ted
birler alındığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/168) 1.15 

8. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes-
kin'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
ile kabul edilen Servet Beyannamelerinin 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/169) 115 

9. — Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğlu'ıum, izmit Akşam Tekniker Okulu 
Müdür muavinlerinden biri hakkında, usul
süz diploma tanziminden dolayı tahkikat 
açıldığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/170) •• 115 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in,'27 Mayıs Devrimini mütaa-
kıp toplanan ruhsatnameli silâhların iadesi 
veya bedellerinin ödenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/171) 115 

11. — Samsun Milletvekili Osman Şa-
hinoğkı'nun, Yüksek Adalet Divanı eski 
Başkanı ile Başsavcısının muhafazası için 
polis tahsis edilip edilmediğine dair Ada
let ve içişleri Bakanlarından sözlü jsoru 
önergesi (6/172) * 115 

12. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'
ın, Zile - Amasya şosesinin bozulmuş kı
sımlarının ne zaman yapılacağına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Pak-
sütün sözlü cevabı (6/173) 115:116 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ve 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
kanun teklifinin gündeme alınması hakkında 
önergesi ve 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ve 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
kanun teklifi hakkında Maliye Komisyonu rapo
ru okundu, Komisyon raporu kabul edildi. 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında
ki 263 sayılı K.anun ile emekli, dul ve yetim ay
lıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 
Kanuna ek kanun kabul edildi. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'ım, karşı
lığı ertesi yılın ürününden ayni olarak geri alın
mak suretiyle çiftçiye suni gübre temin edilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Sa
nayi bakanlarından sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defadır hazır bulunmadığından düştü. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, ihalesi 
yapılan Midyat Ortaokul binasının inşaatının 
durdurulması sebebine, başka yerlerde inşaatı 
durdurulan ortaokul binası bulunup bulunmadı
ğına ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat Orta
okul binasının inşasına başlanıp başlanmıyacağı 
hakkında ne düşünüldüğüne ve 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bin
göl'de. bir lise binasının 1962 yılında yapılması 
hususunda alınmış bir karar olup olmadığına ve 
Bingöl Belediyesi tarafından lise binası inşası 
için kaç metrekare arsa verildiğine dair soru
larına Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu ce
vap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kö
mür havzasındaki ölümle neticelenen iş kazala
rının artış miktarına, ölüm nisbetine, sebeple
rine ve 10 sene içerisinde mesullerinden kaçı 
hakkında kanuni takibata geçildiğine ve kaza
ların önlenmesi veya asgari hadde tutulması 
hususunda gerekli tedbirler ittihazı için bir ça
lışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu, Sanayi 
Bakanı hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Ka

radeniz Ereğlisi Ortaokulu binasının durumuna 
ve yeni bir okul binası yapılmasının zaruri gö
rülüp görülmediğine dair sorusuna, Millî Eği
tim Bakanı Hilmi İncesulu cevap verdi. 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Tokat ve 
havalisine iktisadi bir hareket kazandırmak, 
işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yerüstü ser
vetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'ta 
sınai tesisler kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu Başba
kan veya adına konuşacak Bakan ve 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun 
Sümerbank perakende satış mağazalarının ilçe
lerden kaldırılması sebebine dair sorusu da Sa
nayi Bakanı hazır bulunmadıklarından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, şimdiye 
kadar nerelerde kaç trafik muayene istisyonu 
kurulduğuna, kaç aded trafik tüzüğü yayınlan
dığına ve trafik muayenesinin nasıl yapıl
dığına dair sorusuna, İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt, 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 
Giresun'un Keşap ilçesi Balıkçılık Kooperatifi
nin kuruluş tarihine, bugüne kadar Hükümetçe 
ne miktar yardjm yapıldığına ve 1961 yılında 
T. C. Ziraat Bankasınca kredi açılıp açılmadığı
na, açılmışsa miktarına ve açılan kredinin koo
peratife verilmemesi sebebine dair sorusuna da 
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan cevap verdiler. 

Sivas Milletvekili Tahsin Gürkay'm, Sivas'ın 
Kangal ilçesi Ortaokulunun halen ne müdürü 
ve ne de bir öğretmeni bulunmadığına göre oku
lun açık bulundurulmasında ne gibi bir fayda 
umulduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu, soru sahibi ikinci defa hazır bulunma
dığından, düştü. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Vergi 
Usul Kanununun 40 ncı maddesi gereğince ver
gi mevzuuna giren, küçük esnaf ve sanatkârlar 
yanında çalışan, 18 yaşından aşağı çıraklardan 
bu verginin alınmasına devam edilip edilmiye-
ceğine dair sorusuna, Maliye Bakanı Şefik İnan 
cevap vçrdi. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, çocuk 
felcinden halen dış memleketlerde tedavide bu
lunanlarla, bunun dışında tesbit edilmiş ve te
davisi için müracaat etmiş ne kadar felçli ço-



cuk olduğuna, bunlar hakkında ne düşünüldü
ğüne ve 6 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 'sıhhi.sebeplerle ya
pılan dış seyahatlerden istisna edilmesi için te
şebbüse geçilip seçilmediğine dair sorusuna, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren ve 
Maliye Bakanı Şefik İnan cevap verdiler. 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 
Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilkokulu 
binasının 1960 - 1961 yıllarında yapılan tamira-
tiyle ilgili hususlara ve 

Konya Milletvekili İrfan Baran'm, Konya'
da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açılmasının ka
rarlaştırılmış olup olmadığına dair soruları, 
Millî Eğitini Bakanı hazır bulunmadığından ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Giresun Milletvekili, Ethem Kılıçoğlu'nun, 
Giresun'un Keşap ilçesi Tahrirat Kâtibinin De

reli ilçesine tâyin edüip edilmediğine dair soru
suna, İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nuıı, 
Erzincan'ın bugünkü haliyle, iskân, bakımından 
bir tehlike tevlidedip etmediğine, üç parçaya 
bölünmüş olan şehrin birleştirilmesinin Ve Dev
let bütçesinden bir yardım yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan soru
suna da, Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı 
Muhittin Güven cevap verdi. 

22 . 1 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İzmir 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 

SORULAR 

* Yazdı sorular 
1. — Çanakkale Milletvekili Kefet Sezgin'-

in, Biga ilçesi PTT binası ve lojman inşaatına 
ne zaman başlanacağına dair yazılı soru önergesi 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir (7/49) 

2. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet dairesi 
için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/50) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı 

(1/99) (Esas itibariyle aidolduğu komisyon 
Anayasa Komisyonu olmak üzere, Adalet,. Ana
yasa ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/100) (Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. —• 196.1 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/101) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

Teklifler 
• 4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nm, 159 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine ek kanun teklifi (2/97) (Anayasa, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) ' 

5. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan ve 11 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici Ibir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/98) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

6. — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin,, ser
mayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle, kurulan İktisadi Teşekküllerin teşki-
lâtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 17 
Haziran 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/99) , (Maliye, Ticaret, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, İmar ve İskân ve 
Bütçe 'kondisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu 'İstanbul Üyesi 
Rifat öztürk< mıe ile Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege'nin, 7238 sayılı Ordu mensupları ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muha
faza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra verilen 'tayın istihkaklarının artırılması 
Ih aklandaki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/100) (İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına) 

8. —•Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı ve 124 arkadaşının, Divanet "Re-

88 



isliği teşkilât ve vazifeleri kanun teklifi (2/101) 
(Millî- Eğitim, içişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

9 . — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/129) (Sayıştay Komisyonuna) 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/130) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

11. — Hudut ve Sa'hiller SılMıat Umum Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/131) (Sayış
t a y Komisyonuna) 

12. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 
% malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri

minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tez'keresi (3/132) (Sayıştay Komisyonuna) 

13. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/133) (Sayıştay Komisyonuna) 

14. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyelerinin, Cumlhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları ve "Divan Üyeleri
nin temsil ödenekleri halkkında kanun teklifi 
(2/101) (Bütçe Komisyonuna) 

15. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının İn
celeme Ko'misyonu üyelerinden Denetçi olan 
zata ödenecek Denetçi ücreti hakkında kanun 
teklifi (2/103) (Bütçe Komisyonuna) 

16. —. İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/134) (Sayıştay Komisyonuna) 

17. — Karayolları UmUm Müdürlüğünün 
1957 bütçe yılı Kesinıhesaibımn uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/135) (Sayıştay Komisyonuna) 
... 18. — Millî Korunma 1957 yılı bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/136) (Sayıştay Komisyonuna) 

19. — Millî Piyango İdaresinin 1957 yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/137;) •(Sayıştay Komisyonuna) 

20. — Muvazene! Umumiyeye dâhil dairele
rin 1957 malî yılı Kesinhesabına ait umumi 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/138) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

21. — Orman Umum Müdürlüğünün 1957 
ıbütçe yılı Kesinhesalbma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/139) (Sayıştay Komisyonuna) 

22. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî 
yılı Kesinhesalbma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(.3/140) (Sayıştay Komisyonuna) 

23. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 
'bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/141) (Sayıştay Komisyonuna) 

24. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazırlanan 
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/142) (Sayıştay Komisyonuna) 

25. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
IKesinlhesafoma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/143) (Sayıştay Komisyonuna) 

26. — ^eden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
1958 Ibütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/144) (Sayıştay Komisyonuna) 

27. —• Millî Piyango İdaresinin 1958 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/145) (Sayıştay Komisyonuna) 

28. — Petrol Dairesi Reisliğinin. 1958 yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/146) (Sayıştay Komisyonuna) 

29. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/147) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

30. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/148) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

31. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/149) (Anayasa ve Ada-

89 — 
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let Komisyonlarından mürekkep Karma Komis- I 
yona) 

\ I 
32. — içel Milletvekili ihsan Ünal'm yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında J 
Başbakanlık tezkeresi (3/150) (Anayasa ve Ada- f 
let Komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/151) (Anayasa ve 
"Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

34. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/152) (Anayasa | 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 01 

1. — Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm 15 I 
gün süre ile izinli sayılmasına dair Başkanlık I 
tezkeresi (S/156) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. I 

Genel Kurula I 
Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, mâzere- I 

tine binaen, 25 .1.1962 tarihinden itibaren 15 I 
gün izinli sayılması • Başkanlık Divanının I 
19 .1.1962 tarihli toplantısında kararlaştırıl- I 
mıştır. I 
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I ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyona) 
35. — izmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'-

nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
| kında Başbakanlık tezkeresi (3/153) (Anayasa 
I ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyona) 
36. — Konya Milletvekili irfan Baran'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/154) (Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

37. -—Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/155) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko-

I misyona) 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 1 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Puad Sirmen 

BAŞKAN — Arkadaşımızın 15 gün mezuni
yetini kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 
Karnia Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/20) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Rafet Aksoy 
KATİPLER : Perruh Bozbeyli (İstanbul), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKtAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğun olup olmadığını 
anlamak için yoklama yaptıracağız. 

(Sinop milletvekillerinedek yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur. 
Çalışmaya başlıyoruz. 
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BAŞfAN — Karma Bütçe Komisyonu Azası 

Supihi Baykam Bütçe Komisyonundan istifa etti
ğini bildiriyorlar.yönergesini okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Bütçe Encümeni bugünkü oturumunda Sana

yi, Maliye, Bayındırlık, Ziraat Bakanlıklarının, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ve ilgili diğer mü
esseselerin kanaatlerine aykırı olarak ve muhale 
f etlerine rağmen beş milyonluk bir tahsisat kabul 
etmiştir. 

İçtüzük imkân verse dalhi Hükümete itimat 
oyu veren parlâmentonun bir parçası olarak Büt 
çe Encümeninin bu davranışı en azından ruıh, 
mâna ve sorumluluk itibariyle memleketimizin 
gerçeklerine aykırı^ olmuştur kanısındayım. 

Milletçe benimsediğimiz istikrar politikası ve 
plânlı kalkınma fikrine karşı olan bu kararı, en 
cümende yüklendiğim mesuliyet hissiyle ve inan
dığım Devlet idaresi ilkeleriyle bağdaştıramadı-
ğımdan üzülerek adı geçen encümenden istifa 
ediyorum. 

Durumu saygılarımla bilgilerinize arz ederim. 
20 Ocak 1962 

istanbul Milletvekili 
Dr. Supihi Baykam 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu (Adana) Üyesi 
Mehmet Ünaldıfnın, 159 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine ek kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi (2/96) (4/21) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz efendini. 

Yüksek Başkanlığa 
25 .12.1961 tarihli yazıma bağlı 159 sayılı 

Kanunun 8 nci maddesine ek kanun teklifini gori 
alıyorum. 

Gereğinin ifasına delâletlerini saygı ile rica 
ederim. 

C. (Senatosu Üyesi 
Adana 

Melhmet Ünaldı 

4. — Cumhuriyet Senatosu (tzmir) Üyesi Hil
mi Onat ile Aydın Milletvekili Mehmet Yavaşhn, 
1111 sayılı Kanuna ek tahsil durumuna göre hiz
met süresi ve hizmet süresinin memuriyet kıde
mine sayılması hakkında kanun tejclifini geri al
dıklarına dair önergesi (2/48), (4/22) 
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BAŞKAN — öneırgeyti okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci madde
sine ek tahsil durumlarına göre hizmet süreleri 
ve hizmet süresinin kıdem ve memuriyetten sa
yılmasına dair kanun teklifimiz ile gerekçe ra
porumuzun üzerinde, eksiklik ve fazlalıklar mü 
şahede ettiğimizden tekrar sunulmak üzere geri-
verilmesini arz ederiz. 
tzmir C. Senatosu Üyesi Aydın Milletvekili 

Hilmi Onat Mehmet Yavaş 

BAŞKAN — Gündeme alınmamış olduğun
dan teklif geriverilmiştir. 

5. — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, serma
yesinin tamamı Devlet tarafından verilmek sure
tiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin te§kilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 17 Haziran 
1938 tarih ve 3460 sayılı Kanuna ek kanun tek 
lifinin geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/98) (4/23) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz efen 
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlarda havale edilen evrak arasında 

bulunan Millet Meclisi idareci Üyelerinin, (ser
mayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtiy-
le idare ve murakabeleri hakkındaki 17 Haziran 
1938 tarih ve 3460 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi) nin bir an evvel kanunlaşması için havale 
edilmiş bulunduğu Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaş
tırma, Çalışma, Sanayi, imar, ve iskân ve Bütçe 
komisyonlarından üçer üye alınmak suretiyle ku
rulacak Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karaüıisar 
, Şevki, G<üler 

BAŞKAN — Bu şekilde geçici bir komisyon 
teşkili hususunu reylerinize arz eddyorum. Ka
bul edenler...' («Neyi?» sesleri) Niçin dinleme
diniz, efendim? Tekrar akultuyorum : 

(Afyon Karahiisar Milletvekili Şevki Güler'-
in önergesi tekrar okundu.) ' 

BAŞKAN — Takrirde tefelif edildiği veç
hile, bu kanunun geçici bir komisyon tarafın-
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dan tetkik edilmesi hususunu kaıbul edenler... 
Etmiyehler... Kaıbul edilmiştir. 

jEfendim, bir takrir daha var. Gündemle ait
tir, okutuyorum • 

Yüksek 'Başkanlığa 
Gündemideki kanun tasarı ve tekliflerin so

rulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. Kayseri 

Bahri Ya zır 

BAŞKAN -— Oylamaya, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etiniyenler... Tadarı ve tekliflerin 
önce görüşülmesi hususu kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

i. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi^ 
İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. Üyeleri, Senato 
ve Millet- Meclisi Ba-şkanlariyle, Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin istih
kakları hakkında Millet Meclisince kabul edilen 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Büt
çe Komisyonu raporu ve Cumhuriyet Senatosun
ca kabul olunan metin (MiUet Meclisi : 2/7, C. 
Senatosu : 2/1) (S. Sayısı: 1 ve 1 e ek) 

BAŞKAN -r- Senaltoca kabul edilen metni 
okutuyorum. isterseniz metni okumadan evvel 
Senatonun bu husustaki yazıısmı okuyalum : 

iMillet 'Meclisli Başkanlığına 
T. B. M. M. Üyelerinin ödenek ve yollukları 

'hakkındaki kanun teklifinin Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 18 . 1 . 1962 tarihli 23 
ncü Birleşiminde ivedilikle kaıbul edilen metni 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
îSuad Hayri Ürgüplü 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Şimdi meitni okuyorum. 

C. ıSenatosunca (kabul olunan JMetin 

Türkiye Büyük Millet, Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları hakkında Kanun 

Madde 1...— Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin aylık ödenekleri, 7244 sayılı Kanu
nun 'birimci maddesindeki cetvelde yazılı. kad
rosu 'birinci derece olan Devlet memurunun 
aylığına ve yollukları ise 'bunun, yarısına eşit 
olarak hesaplanır.-.• 

Madde 2. —- Ödenekler ve yolluklar, ü(j 
aylığı birlikte, peşinen ve eekle ödenir.: 

Madde 3.: —- Türkiye, Büyülk Mdllet-,:Meclişi 
üyeleri, bu/sııfatı-ilçt^a^ettilkleri aydan itifearenil, 

ı'bu kanunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara 
hak kazanırlar. 

Madde 4. — Her hangi bir selbeple Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkan
ların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takib-
eden ay başından itibaren verilmez. 

Ancalk; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel se
çimin yenilenmesi halinde, önceden .aldıkları 
üç ayılk ödenek ve yolluklar geri alınmaz. 

Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine, ölümleri hallinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi ödeneğinin on iki aylık tu
tarı, ölüm tazminatı olarak, Cumlhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi bütçelerinden, usulü dai
resin d e ve re'sen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 24 Haziran 1944 
tarihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

Madde 6. — Bu kanun 15 Ekim 1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 7. — Bu kanunu Cumlhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi yürütür. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Buyurun Şevki Güler. 

İDARE ÂMİRİ ŞEVKİ GÜLER (Afyon 
Karahisâr) — Sayın arkadaşlar, bir noktayı izah 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunca geri gönderilen ve 
tashih olunarak kabul edeceğimiz bâzı maddeler
de, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çelerinin ita âmirlerinden bahsedilerek kanunda 
değişiklik yapılmıştır. Yürürlükte olan 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi gereğince ve halen tatbik edilmekte olan 
1961 yılı Bütçe Kanununun 101 ve 103 ncü bö
lümleri T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yolluklarına aittir. Yani, 1961 yılında, Cunihu-

.riyet Senatosu bütçesi ,ve Millet Meclisi bütçesi 
diye iki bütçe mevcut değildir, .Elimizdeki hüt-
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çe,..T. B. M. Meclisinin bütçesidir. Cumhuriyet 
Senatosunun getirmiş olduğu bu metni kabul bu
yurduğunuz takdirde maalesef biz, ödenek ve 
yollukların bu kanun muvacehesinde ödenmesini 
imkânsız görmekteyiz. Bu durumu izah etmek 
için söz aldım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu
run Cemal Babaç. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANİ CEMAL 
BABAÇ (Kocaeli) — Çok saygı değer arkadaş
larım; Büyük Millet Meclisi üyelerinin .aylık ve 
ödenekleri hakkında kabul buyurduğunuz kanun 
metni, Anayasanın âmir hükümlerine uyularak, 
malûmunuz olduğu veçhile Senatoya takdim edil
miştir. Senato- ve Maliye Komisyonu, aynen 
Yüksek Meclisin- kabul ettiği şekilde, kanunu 
kabul etmiş. Sonra, Bütçe Komisyonuna gidin
ce iş değişmiş, kanunun bâzı maddelerini aynen 
kabili etmişler. Diğer maddelerini kanun tekni
ğine uymadığından dolayı yeni kanunlar vaz ve 
tedvini suretiyle tekrar ele alınması gerekçesiyle 
geriye göndermektedirler. Bu bakımdan yapıla
cak muamele iki türlüdür. Ya Senatonun bize 
gönderdiği bu metin benimsenir. O takdirde bi
rinci madde kanunlaşır. Yahut da benimsenmez. 
Bu takdirde bu bir karma komisyona havale edi
lir, bu komisyonun bu mevzu üzerindeki görüşü 
alınır tekrar bir karara varılır. Ancak şunu ilâ
ve etmek lâzımdır ki, İdare Âmiri arkadaşımın 
sözleri üzerine, ortada kanun vaz ve tedvini 
bakımından büyük bir hata değil, hata dahi mev-
zuubahsolamaz. Çünkü 82 nci maddenin birin
ci fıkrasında Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yollukları kanunla düzenlenir denilmektedir. 

Binaenaleyh, mütaakıp maddelerde, Yüksek 
Meclisiniz, yine T. B. M. Meclisinin üyelerinden, 
Riyaset Divanında vazife alanlarla, yine T. B. 
M. Meclisi üyeleri arasından seçilen Bakanlara 
ait ödenekleri tanzim etmiştir. Bu bakımdan, 
kanun vâzımm sanatına, tekniğine ait bir hata
yı bendeniz müşahede edemedim. Bunu tekrar 
bölmek, yeniden kanunlar vaz'ederek huzurunu
za getirmek mümkündür. Bunu olduğu gibi ka
bul etmek de mümkündür. Fakat, her iki hali 
mütalâa ve tezekkür ederek karara varmak mut
laka Meclise ait bir yetkidir. Bendeniz, sırf bu 
iş üzerinde uğraşmış bir arkadiaşınız sıfatiyle işi 
kısaca arz etmiş bulunuyorum. Karar Meclisini
ze aittir. 
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BAŞKAN — Buyurun, Asını Eren. Komis

yon namına mı konuşacaksınız? 
ASIM EREN (Niğde) — Hayır efendim. 

kendi namıma. 
Muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen son 

metinde, yürütme' yetkisinin Senato ve Millet 
Meclisine verilmiş olması sebebiyle hususi ola
rak almış olduğum habere göre, burada T. B. M. 
Meclisini teşkil eden C. Senatosu için ayrı. Mil
let Meclisi için ayrı bir idare ve muhasebe teşki
lâtı ihdası düşünülmekte imiş, yine bu teşkilât 
T. B. M. M. bütçesindeki giderleri beş milyon lira 
kadar artıracaktır. Böyle bir yükü, Hükümetin 
kabul ettiğimiz istikrar programı içinde, bütçeye 
tahmil etmiyelim efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, İlyass Seçkin. 
BÜı'ÇE KOMİSYONU M. M. İLYAS SEÇ

KİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosundan gelen ve biraz ev
vel Muhterem Mecliste okunan kanun metnini 
filvaki daha evvel Millet Meclisimiz kabul 
etti. Anayasanın 82 nci maddesine göre hazır
lanan tasarıda esas itibariyle mutabıktırlar. 
İhtilâf sadece, 82 nci maddeye göre Millet Mec
lisi ve Senato üyelerinin ödenekleri tesbit edilir 
ve bu kanunun esasını o teşkil eder; bunun 
dışında gerek Meclis Riyaset Divanı ve İdare 
Âmirleri ve gerekse Hükümet âzalarının tah
sisatına ait .kanun başka bir nam altında ted
vin edilmelidir şeklindedir. Bu, esas itibariyle 
şekle ait bir meseledir, esasta ihtilâf yok. 

Muhterem Şevki Güler Beyefendinin buyur
dukları meseleye gelince; halen 1961 yılı 
bütçesi yürürlüktedir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesidir. Bu, 1961 malî yılı sonuna 
kadar aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tarafindan âmiri ita olarak idare 
edilir. Fakat Asını Eren Beyefendinin buyur
dukları gibi ayrı bir Millet Meclisi Teşkilât 
Kanunu ve ayrı bir-Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât Kanunu düzenlenecektir ve her ilcisinin 
ayrı ayrı bütçesi olacaktır. Onun hakkındaki 
bu kanunun çok daha ileriki senelere tatbiki 
imkânı bulunacağına göre böyle bir tertip ya
pılmasında fayda mülâhaza edilir. 

Senatonun âmiri italar bakımından ileri 
sürdüğü fikir yerinde görülebilir. Burada 
bilhassa bir noktayı işaret etmek isterim. Cum
huriyet Senatosundan gelen metin aynen kabul 

- 93 
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edilirse jneselenin büyük bir kısmı halledilmiş I 
olur. Esasta ihtilâf yoktur. Yalnız usulî görüş 
farkı vardir. İki Meclis arasında. 

Şimdi Asım Eren arkadaşımızın ifade bu
yurdukları 5 milyon liralık fazla bir masraf 
yapılacağı hakkındaki beyanlarına gelince : 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu teşkilât kanunu tasarısı encümenimize 
gelmiştir. Bugün öğleden sonra bu tasarılar 
görüşülecektir. ifade edeyim ki; Asım Eren ar-
kadaşıtpız mesmuatıma göre 5 milyon lira bir • 
masraf olacaktır, dediler. Bendeniz her iki 
Meclisin, ayrı ayrı bir Teşkilât Kanununa sa-
hpbolmaları suretiyle büyük bir miktarda, 5 
milyona.' varacak şekilde bir masrafı tazammun 
edecek şekilde tanzim edileceğine kaani deği
lim. Bu gibi masrafları bertaraf etmek için en
cümende ve Millet Meclisinde tasarıların ko
nuşulacağına bilhassa işaret etmek isterim. 

Son söz olarak Cumhuriyet Senatosundan ge
len kanun tasarısının aynen kabulünde fayda 
mülâhaza ederim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun efendim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar, esasta mutabık olduğumuz halde, 
şekli bir ihtilâftan dolayı Senato kanunu red- I 
detmiş bulunuyor. Biz, kanunların mütemadi- I 
yen miktarını artırmak için buraya gelmedik. I 
Kanun, Senato Meclisinde tatbik edilebilir, ,| 
Millet Meclisi idaresinde de tatbik edilebilir. 
Senato, Tjeşkilât Kanunu ile ayrılıyor diye, mut- | 
laka Maaş Kanununun da ayrılması iktiza et
mez. Bu itibarla, bendeniz, Senatonun gönder- | 
miş olduğu kanunun reddine ve Millet Mecli- I 
sinin gelirmiş olduğu şekliyle kabulünün lâzım-
geldiği »kanaatindeyim. I 

BAŞKAN — Başka söz' istiyen olmadığına I 
göre, şifahi bir teklif var. Bu teklif, Senatodan I 
gelen kanun metninin reddiyle, Millet Mecli
since kabul'edilmiş metnin esas tutulması I 
hakkında (Şifahi olmaz sesleri.) Bu teklife mu- | 
kabil Senatodan gelen metnin olduğu gibi ka
bul edilmesi hakkında da îlyas Seçkin arka
daşımızın teklifi vardır. Arkadaşın teklifi îlyas 
Seçkin Beyin teklifinin zittıdır. Usulen onu 
reye koyacağım. | 
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İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Usul hak-

* kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Riyaset Makamından bil
hassa istirham ederim. Ne Muhterem İhsan 
Ataöv bir teklif yaptı, ne ben bir teklif yap
tım. İkimiz de burada fikirlerimizi beyan ettik. 
Burada oylanacak olan Cumhuriyet Senatosun
dan gelen kanun metnidir. Tasvibedilirse ka
nunlaşır, tasvibe mazhar '"olmazsa kendiliğinden 
Anayasamızdaki prosedüre göre muameleye tâ
bi tutulur. Binaenaleyh evvelâ bunu, sonra 
onu reye koyacağım gibi bir meselenin ortada 
bulunmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Usul bakımından Îlyas Bey 
arkadaşımın şunu derhatır etmesini rica ede
ceğim : Senatodan gelen madde bir tekliftir, 
Senatoca kabul edilmiştir. Biz tümü üzerinde 
konuşmalar yaptık. Maddeler ayrı ayrı konu
şulacaktır. Yalnız maddelere geçmeden evvel 
teklifleri nazarı itibara almak lâzımdır, bunu 
hatırlamalarını rica ederim. 

Şimdi zıt olan teklif.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şifahi tekli

fimiz var içli. 
BAŞKAN — Teklifinizi yazdınız mı! Tekli

finizin yazılı olması lâzımdı, oylama sırasında 
teklif edilmez. 

Senatonun metni üzerinde, tümü hakkında 
yapılan konuşmadan sonra iki teklif var bun
lardan birisi ret, zıt olduğu için bunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler (Anlaşılmadı 
sesleri) bir daha arz ediyorum. Senato; evvelce 
Meclisimizin kabul etmiş olduğu metni bâzı 
tadillerle kabul ederek geri göndermiştir, yeni 
metin olarak. Metnin üzerinde görüşmeler ya
pıldı, iki fikir beyan edildi. (Yazılı teklif var 
mı sesleri.) 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Maddelere ge
çilmesi reye konur kabul edilirse geçilir, kabul 
edilmezse reddedilmiş olur. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran, iki teklif 
karşısındayız. Birisi Senato Meclisinden gelen 
metnin olduğu gibi kabulü hakkında, o biri ka
bul edilmeyip reddi hakkındadır. Ret, evvelki 
teklifin zıddı olduğu için, bunu reyinize arz 
ediyorum. Senatoca kabul edilen, yani ret hu
susunda işaretlerinizi rica ediyorum. Kabul 
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edenleri.. Kabul etmiyenler?... Ret teklifi ka- I 
bul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin aylık ödenekleri, 7244 sayılı Kanu
nun birinci maddesindeki cetvelde yazılı kad
rosu birinci derece olan Devlet memurunun 
aylığına ve yollukları ise bunun yarısına eşit 
olarak hesaplanır. • 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — ödenekler ve yolluklar, üç ay
lığı birlikte, peşinen ve çekle ödenir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, bu sıfatı iktisabettikleri aydan itibaren, 
bu kanunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara 
hak kazanırlar. 

BAŞKAN —Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. -

Madde 4. — Her hangi bir sebeple Türkiye 
Büyük, Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların 
istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takibedeıı 
ay başından itibaren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel se
çimin yenilenmesi halinde, önceden aldıkları 
üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi ödeneğinin on İM aylık tutarı, 
ölüm tazminatı olarak, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçelerinden, usulü dairesinde ve 
re'sen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 24 Haziran 1944 ta
rihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN —Beşinci maddeyi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 15 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür. | 

&.İ.1962 Ö:İ 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... İStmiyen* 

ler:.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Mttlet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları' tezkere
leri (2/6) (S. Sayısı : 5) (1) 

BAŞKAN — Tezkereleri okuyoruz. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

18.1.1962 tarihli 23 ncü Birleşiminde Karma 
Bütçe Komisyonunun değiştirişi veçhile ayneıv 
kabul olunan 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 18 .1.1962 tarihli 

23 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere ilişik olarak su
nulduğunu saygıyla arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz. 

1061 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/İ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin (Kurucu Meclis) Büyük 
Millet Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı ter
tiplerine 5 851 200 lira ek ödenek verilmiştir. 

(1) 5 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okuyarak 

oylarınıza sunacağını. 
B. Lira 

101 ödenekler 4 329 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Denetçi ücreti 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

* Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
103 Üye yollukları 5 851 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN ->— Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık reyinize arz ediyo 
rum. Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kır
mızı, çekinserler yeşil oy vereceklerdir, kutular 
gezdirilecektir, reylerinizi oturduğunuz yerden 
vereceksiniz. , 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 
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) (S. Sayısı : 6) (1) 

BAŞKAN — Bir aktarma daha var maddeyi 
okutacağım. 

Madde 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Cumıhunbaşkanlığı kısmı--
nm ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 95 000 lira 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN—-Maddeye bağlı cetveli okuyarak 
fasıllarını oylarınıza sunuyorum. 

22.1.1962 
B. 

0:1 
Lira 

(1) 6 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

301 

402 

403 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe, su ve işçi giderleri 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

60 000 

15 000 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Cetvelleriyle birlikte birinci 

maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler?... 
Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

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

BALKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir: 

Bu kanun' açık reyinize arz edilecektir, öbür 
kanunda olduğu gibi kabul edenler beyaz, redde
denler kırmızı, çekinserler yeşil rey kullanacak
tır. 

İkinci görüşülmesi yapılacak işlere geçiyoruz. 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 
9 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/15) (S. 
Sayısı : S) [Birinci görüşme tarihi : 15 .1.1962] 
(1) 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun geçen bir
leşimlerde müzakere edilmişti. Bu defa ikinci 
m üzakeresini yapacağız. 

» • 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1.- — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk SilâTılı Kuvvetleri İçlhizmet Kanununun 
43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

•—96 — 
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Madde 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her 

türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üs
tündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının siyasi parti veya derneklere gir
meleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münase
bette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, top
lantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk 
ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasak
tır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları Millî Savun
ma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi ol-
mıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal ol-
ınıyan üyeliklerine girebilirler. Girenler durum
larını en kısa zamanda Millî Savunma Bakanlı
ğına bildirmeye mecburdurlar. 

Ancak, muvazzaf askerlik (hizmetini yap
makta ıbulunan ve kulüpleri Millî profesyonel 
(birinci lige dâhil olan profesyonel sporcula
ra eğitim, disiplin ve askerî görevlerini aksat -
mıyacak şekilde, resmî tatil günlerinde ve ayrı
ca kanuni izin süreleri tutarını aşmamak 'üzere 
kendi spor kulüplerinin resmî spor müsabaka
larına katılmalarına, yürürlükteki kanunlara 
ve yönetmelikte 'bildirilecek esaslara göre Millî 
-Savunma Bakanlığınca izin verilir. 

Millî Profesyonel Birinci Lig dışındaki ku
lüplerin profesyonel sporcuları askerlik hizmet
leri sırasında yalnız askerî spor kulüplerinde" 
resmî müsabakalara katılırlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, 
karargâh ve kurumları için amatör askerî spor 
kulüpleri kurmaları ve kulüplerde faaliyette bu
lunmaları caizdir. 

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mu
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nacak hususi tallmatrhükümlerme ,göre olur. 

BAŞJCAN — Encümenin kendilerine ayrıl
mış yeri işgal etmelerini rica edeceğim. Millî Sa
vunma Bakanı yok, encümen de olmayınca kanu
nun müzakeresini bırakacağız. Kanunlar müza
kere edilirken mutlaka alâkalı encümenin ken

di ler ine ayrılmış olan yeri işgal etmeleri lâzım
dır... Encümeni temsilen iki ardakaşımız gelmiş
tir, devam edeceğiz. 

Üçüncü fıkrasının tadili hakkında bir takrir 
vardır, onu okutturacağım. 

(1) 3 sayılı basmayazı 32 nci Birleşim tuta
nağı sonundadır, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş-
tMlmesini arz ve teklif ediyorum : >. 

«Ancak muvazzaf askerlik .hizmetini yapmak
ta' bulunan ve kulüpleri Millî Profesyonel Birin
ci Lige dâhil olan profesyonel sporculara eğitim, 
disiplin ve askeri görevlerini aksatmryacâk ve 
her halde manevra ve tatbikatlara iştiraklerine 
halel gelmiyecek şekilde, Ulusal Bayram, genel 
tatil ve hafta tatili günlerinde kendi spor kulüp
lerinin veya federasyonların her müsabaka içlin 
vâki istekleri ve kendilerinin muvafakatleri üze
rine mensüböldukları kulüplerin resmî spor mü
sabakaları ile millî müsabakalara katılmalarına 
Millî Savunma Bakanlığınca yürürlükteki ka
nunlara ve yönetmelikte bildirilecek esaslara gö
re izin verilir. Bu sporcuların kanuni izin hak
ları mahfuzdur.» 

Sivas 
Cevad- Odyakmaz 

BAŞKAN — Arkadaşımızın değiştirge tek
lifi üzerinde ancak kendileri ve bir de encümen 
konuşalbilir. 

Encümenin bu hususta bir mütalâası var mı! 

ENCÜMEN ADINA ASIM EREN (Niğde) 
— Arkadaşımızın mütalâalarını dinleyelim ondan 
sonra noktai nazarlarımızı arz ederiz. , 

BAŞKAN — Teklif sahihi burada mı? Bu
yurunuz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, Millî Savunma Komisyonunca tan
zim edilen metinle, tarafımdan teklif edilen 
tadil metni arasındaki farklar şunlardan iba
rettir. 

Millî Savunma Encümenince tanzim edilen 
metinde iki esas menfaatin telif edilmek isten
diği belirtilmiştir. Bunlardan birincisi; Mil
lî menfaattir ki, bu, sporcuların memleke
timize, gerek yerli, gerekse yabancı sahalar
da kazandırmış oldukları şeref idi. ikincisi, 
ordu menfaati, yani, askerlik hizmetlerini, *» 
askerlik müddeti zarfında ifa etmeleri mese
lesi idi. 

Bu iki menfaatin temini ile birlikte bir de 
sporcunun (ferdin) menfaatinin temin edil
mesi lâzımgeldîği kanaatindeyiz. Çünkü; or
du, bir taraftan, eğitim, disiplin şyibi hu-
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suslarda mutlak surette hiçbir fark yapmadan I 
bu sporcuları eğitime tâbi tutacağına göre; 
diğer taraftan, profesyonel olanlar için spor 
kulüpleri tarafından kendilerine ücret öden
diği için, mutlak surette maçlara çıkarılmak 
istendiğijıe nazaran, asıl sporcu muhtacoldu-
ğu istirahata kavurmak imkânını bulamıyacak-
t p . Binaenaleyh her şeyden evvel tadil tek
lifim bu maksadı temine matuftur. Aradaki 
farklar şunlardır; bilhassa askerî hizmette 
man'evra ve tatbikata katılmıyanların durumu 
bu manevra ve tatbikata katılan erler üzerin
de çok menfi bir tesir yaratmaktadır. Bina
enaleyh askerî disiplin ve eğitimi aksâlmıya-
cak diye ifade edildiğine göre, bunun için de 
manevra ve tatbikatlara]! dâhil olması, hattâ 
maç. günlerinde olsa bile bu iznin verilmemesi 
ordu moralini çökertmemek bakımından elzem
dir. Çünkü on onbeş gün sürecek olan bir tat
bikat ve mantevradan sporcunun maç sebebiyle 
ayrılması manevra ve tatbikata katılmamasını 
kabettirir ki, bu da orduda menfi bir tesir 
yaratmakta ve morali bozaraalktadı/r. 

Bundan başka Millî Savunma Encümenince 
teklif edilen metinde sadece resmî tatil günle
ri tâbiri:; ibaresi' geçmektedir. 2739 sayılı Ka
nuna göre tatiller üçe ayrılır.. ( Ulusal bayram
lar grupu, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bay
ramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Millî Ege
menlik Bayramı gibi. Ikiinci grupu dinî hay
rattılar, Kurfban Baymamı, Şeker Bayramı ve 
bir de buna yılbaşı eklenebilir. Diğer grup 
ise haft i tatilleri günderi ki, asıl müsabakalar 
bu günlerde yapılmaktadır. Encümenin mad
desi kabul edildiği takdirde sporcunun hafta 
tatillerinde yapılan müsabakalara gitmemesi 
iöaibeder. Halbuki kanunun sevk maksadı bu
dur. Geçen defa konuşan arkadaşlanmız da 
belirttiler ki, her tatil günü sporcunun otama-
tikman izinli sayılması ordu ile sporcu arasın
daki disiplini sarsacaktır. Bunu önlemek için 
bendeniz bu tâdil teklifimi verdim. Kendi 

, spor kulüpleri yahut ta millî müsabakalar do-
layısiyle federasyon tarafından bir teklif vâki 
olursa ö zaman her sporcuya müsabaka için 
ayrıca izin verilmesidir. Vaziyet böyle oldu
ğu takdirde haftabası gelince sporcu maça gi
demez mânasının verilip verilmemesi •durumu 
ortaya çakıyor. Eğer kendisi için bir talep | 
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vâki olmuşsa ye bu hafta oynıyacağı kendi spor 
kulübü tarafından bildirilmişs'e bu takdirde 
izin alıp gitmesi icabediyor. Millî müsabaka
lar için Millî Savunma Komisyonu taraflından 
hazırlanan bu husus maddeye alınmamıştır. 
Yalnız kendi spor kulüplerinin resmî müsaba
kaları için konmuştur. Halbuki Millî müsaba
kaların bu maçlardan daha önemli olacağı ma
lûmunuzdur. 

Bir de izin meselesi üzerinde duracağını. 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi şudur. «As
kerlik hizmeti gören bir profesyonel futbol
cuya 2 yıl müddetle hiçbir suretle izin veril-
miyece'ktir.» Kanuni izin süresini bir sporcu 
gün be gün müsabakalarda harcarsa o zaman 
başka bir durum ortaya çıkacaktır. Meselâ, 
anası ölür, evlâdı ölür, çocuğu olur veya ken
disi dinlenmek ister. Binaenaleyh bu haller-
.de izin alması icabeder. Bu takdirde eğer Mil
lî Savunma Encümeni tarafından tadil edilen 
metin kabul buyurulursa iki yıl sarfında profes
yonel futbolcunun bir gün dahi izin istemeye 
hakkı yoktur. Çünkü hakkı müsabakalarda 
harcanmıştır. Ordu menfaati millî spor gaye
si falan derken arada ferdin menfaati, erin men
faati kaynayıp gitmektedir. Bu öyle zannediyo
rum ki, insan haklarına da aykırıdır. Yani iki 
yıl içinde hiç izin verilmemesi asla caiz değil
dir. Bu iti'barla tadil teklifinin kabulünü istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

SADETTİN OANGA (Bursa) — Tadil tek
lifi aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük mucibince tadil teklifi 
üzerinde ancak teklif sahibi ile encümen konu
şur, zatıâliııize söz veremem. Buyurun Millî Sa
vunma Komisyonu. 

MİLLİ SAVUNDA KOMİSYONU ADİNA 
ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Odyakmaz arkadaşımın tadil teklifi
ni dikkatle dinledim, gerekçesine de çok dikkat 
ettim. Evvelce arz ettiğimiz veçhile biz millî ve 
askerî icapları lüzumu kadar sıkı bir disipline 
bağlıyarak telif etmiş vaziyetteyiz.. Beyan bu
yurdukları mahzurları kısaca saydıktan ve kar
şılığını verdikten sonra Millî Savunma Komis
yonunun hulâsa olarak kanaatini arz edeyim. 

Yorgunluk meselesi hakkında evvelce arz et
miştim, muayyen maç günlerine münhasır, bun
ların antremanl arına münhasır, bu da kanunda 
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zikredilen izin müddetini aşmıyacak şekilde ol
duğuna göre, iki senelik muvazzaflık devresine 
taksim edilmiş mahdut günlere ait yani 195 
günden bir gün.fazla değil,' âzamisidir bu. Bu
nunda muhtelif haftalara taksiminde meydana 
gelen yorgunluk'21 yaşında bir genç için şaya
nı izam bir durum teşkil etmez kanaatindeyiz. 

Manevraya âdemi iştirak diye bîr şey yok
tur; askerlik vazife ve disiplinine halel gelme
mektedir. Zira bu kayık da kanuna konmuştur. 
Millî Savunma Bakanlığına, tanzim buyuracak
ları yönetmelikle, muhterem Odyakmaz arkada
şımızın ifade ettikleri şekilde kanunda mahzur
lar, sızıntılar kalmışsa onları tıkamak yetkisi 
kanunda verilmiştir. Binaenaleyh manevra za
manı gidemez diye yönetmeliğe bir madde koy
mak buna yeter. Esasen kıta kumandanları ma
nevralar sırasında, her ne olursa olsun, millî 
lig maçlarına gönderme imkanı bulamıyacaklar-
dır. Bu itibarla huzursuzluğun varit olmıyaca-
ğı kanaatindeyim. 

Hafta arası tatillerine gelince: Muhterem ar
kadaşlarım, bir askerin, isporeu olsun veya ol
masın, askerlik hizmeti içinde yapması lâzım 
gelen bir vazifesi yoksa, nöbeti yoksa, tutuklu 
değilse, hasta değilse, askerî ceza evinde'değil
se, manevra vesaire gibi sebeplerden dolaya gar
nizon dışında bir vazifesi yoksa, kendisini res
mî tatil günlerincje zorla ve sebepsiz olarak kı
talarda mı tutacağız ? Bu iznini kullanması onun 
hakkıdır, hem buna mâni olmak kanuna da ay
kırıdır. Bu, kanundan doğan resmî izin hakları-
nm keyfî iptal edilmesine bu kanunla salâhiye
timiz de yoktur. Anayasa ile salâhiyetimiz yok
tur. O itibarla biz, hafta tatilinde «ırz ettiğim 
şahsi mâniler yoksa, herkesin izinli çıkacağı ka
naatindeyiz. İznini kulüpte geçirmiş... Geçirsin; 
nihayet, millî bir mesai sarfediyor, iznini orada 
geçirmesi pekâlâ arzu edilir bir keyfiyettir. 

Nihayet otomatikman izinli sayılması mesele
sine, gelince: Arz ettiğim gibi, tatil günü eğer 
vazifesi yoksa, manavrada değilse, ancak o za
man izinli çıkabilir. Yani ne otomatikman izin 
vardır ve ne de bizim böyle bir kastımız vardır. 
Biz, eski askerler olarak, ordu disiplinini mah
fuz tutmak hususunu, millî gayenin yanında ve 
•bel'ki ondan daha fazla bir gaye olarak ruzme-
mizde saklamışızdır. Kanun metninde buyur
dukları husus, kemalile vardır, endişe edilme
sin. 
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Millî müsabakalara gireceği hususunun söy

lenmediğini ifade ettiler. Bu kanun ol$a 4a, ol
masa da, milli müsabakalara gireceklc|dty. Ha
len yürürlükteki mevzuat bu yoldadır. Ş&jjbikat 
da böyledir. Şimdiye kadar birinci lig# dâhil 
oyuncular millî müsabakalara gitm%ler<pr. Yet
kili Mîllî Savunma ve Genelkurmay mütehassıs
larının ve yüksek memurlarının kornişondaki 
izahatı üzerine biz bu kaydı metne kojjnadfk, 
lüzum, görmedik. Mevzuat da, tatbikat,, da bu 
yoldadır, dedikleri için koymadık. Yoksa nok
san olanak biaim de nazarı dikkatlimizi cei'bet-
mişti. Fakat buna lüzum görülmediği iein sok
madık. 

Nihayet, muhterem arkadaşlarım, mjjUî bi
rinci lige dâihil olmıyan profesyonel bir sporcu
ya iki sene hiç izin verilmiyeceğini sayın arka
daşımız ifade buyurdular ki, böyle bir ş«jr yok
tur. İzin, muhtelif haklar gibi, kanunla doğmuş 
bir haktır. Böyle bir sporcu, ceza, manevra ve 
eğitim gibi mâniler olmadıkça ve mevkuf tutul
madıkça - garnizon içinde veya dışında - her as
ker gibi izin hakkına sahiptir. Birinci profes
yonel lige dâhil olmıyan oyuncular da bu ka
nundan istifade ederse, adedleri 15 - 20 yi bul-
mıyan bu gibi kimselerin sayısı 1 200 ve daha 
çok olur. İşte bu asıl kötülüklere yol açar diye. 
bu ikinci fıkrayı, metne soktuk. Komisyonda 
resmî ilgililer dediler ki: (Bunları eklersek bu 
sayı 1 200 ü ve hattâ 3 000 i bulur ve asıl o za
man, Orduda disiplinsizlik halleri hâsıl olur, 
kulüpler eski medreseler gibi asker kaçakçıla
rının yuvası haline gelir). Biz buna uyduk ve 
2 nci fıkrayı buna göre bu kayıtlı şekliyle ha
zırladık. . '') 

Şimdi komisyonun maksadını;hülâsa olarak 
arz edeyim: Hazırlanmış olan ma'dtle, ifade edil
diği şekilde, Ordunun zararına bir jnesele teşjkil 
etnüyecektir, Millî Savunma Baktırdığına yine 
bir yönetmelik hazırlama yetkisi verildi ve bu 
kanun maddesi de evvelce arz ettiğim . gibi 
hdçfbir kanunda bu derecede görülmi^en şıkı 
kayıt ve müeyyidelerle sıkı sıkıya bağlı bulun
duğuna göre, bu, hiçbir mahzur teşkil >etnt̂ ye-
cektir. Millî oyuncularımızı askerliğin şerefini 
mahfuz tutacak insanlar olarak görüyoruz. İs
tisnalar hiçbir zaman kaideleri bozmaz, bilâkis, 
isabeti iseler/kaideyi teyidedorler.' Muhterem 
arkadaşlarım. Bu sporcuların hakikini veiünek 
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Türk Milleti adına bir iftihar vesilesi olacak
tır. Bu hususta isabetli hareket edilmiştir. (Al
kışlar') 

BAŞKAN — Buyurun takrir sahibi... 
CEVAD OD YAKMAZ (Sivas) — Tekrar 

huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür dile
mim. Hafta arası mallarda verilmesi ieaJbeden 
izinden bahsediliyor. Ankara, Istanfbul, izmir 
gibi yerlerdeki sporcular bu izini-kullanma im
kânını bul aeakla rd ir. Kulüplerin E rzurum, 
Amasya'dakıi futbolcuları bu haktan istifade 
edomiycceklerdlr. Bu futbolcuların yapacakları 
müsaJbakalara katılmalarından dolayı âzami izin 
kullanma müddetleri nasıl sınırlandırılmıştır? 
Bunlar Cumartesi ve Paz;:r günlerini izinli ola
rak kullanıyorlar. Bunların Cumartesi, Pazar 
zaten izin hakları vardır. Eğer mevkufiyetleri, 
•mahkûmiyetleri yoksa maç için gidecektir. Bi-
naönaleyh bu balcımdan kanunda taısrih edilmiş 
olması icabeder. Tasrih edilmediği talkdirde, is
tedikleri netice husul bulmaz. 

, ;. Millî müsalhalkalan kaydetmedik diyorlar. 
Evvelce de bu husus kayıtlı değildi, bâzı ku
mandan izin veriyor, bâzı kumandan izin ver
miyor idi. Kanunun gerekçesinde deniyor ki 
takdir meselesini, her kumandanın kendine gö
re düşünmesini ortadan kaldırmak için bu ka
nunu getirdik diyorlar. Binaenaleyh bu mevzu
da da, yani millî müsabakalar mevzuunda da 
aynı şey zikre dil m elle ve kanun metnine alın
mak zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

İzin meselesi üzerinde de dediler ki, hiç git-
miyecdk değildir. Ama, 1111 sayılı Kanımda bir 
erin 45 gün izin ha<kkı vardır. Metni okuyo
rum : (... Ayrıca kanuni izin süreleri tutarını 
aşmaımak üzere kendi spor kulüplerinin'resmî 
spor müsabakalarına katılmalarına, yürürlük
teki kanunlara ve yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Millî Savunma Bakanlığınca izin 
verilir,) (belirtilecek) ya bu demektir, yanut
ta 45 günden fazla izin yok demektir. Komis
yon tarafından verilen izahattan anladık ki, 
bu ilk altı ay hariç geriye kalan 1,5 senelik 
zaman zarfında sporcu geri kalan maçlara iş
tirak edecek. Bu 45 gün mü oluyor? Hayır, da
ha, fazla oluyor. Bunun için zâti izin hakkına 
girecek. Şayet balbası ölürse, izin yok, maçta 
harcadınız denecek. Kulübü izin verilmediği 
için 10 maçı kaldırsın. Hattâ belki de sporcu 
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ile yapacağı mukavelede 1.5 sene -zarfında şu 
veya bu mazeret dölayısiyle gelmemek ydk, di
yecek ve parasını kesecek. Bu izin hakkının kal
dırılması insan haklarına da aykırı. Bu bakım
dan bu meselenin üzerinde Encümenin durma
sını ve Heyeti Ummmiyenin bu hususları naza
ra alarak karar vermesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Aktarma Ikanunları üzerinde 
reylerini kullanmıyan arkadaşlar var mı? Ol
madığına göre rey toplama muamelesi sona 
ermiştir. 

Encümenin bu husustaki mütaâlası,.. Bu
yurun Encümen.... , 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanun teklifinin metni futbolcu
ların gidiş ve gelişleri müddetleri bakımından 
meydana gelecek durumları heısalbedilmiş ve 
ordu hizmetlerini ve nizamlarını ıboamıyacak 
şekilde tanzim edilmiştir. Millî birinci ligde 
maçları olmadığı müddetçe bu izin haklarından 
faydalanamıyaeaklardır. Kulüplerin futbolcu
ları uzak garnizonlara düşmüş iıse ve Cumartesi 
günü gidip Pazar günü dönmesi lâzımgeliyor ise 
o takdirde ıkulübü uçak tahsis eder. Bu gidiş ge
liş müdtdetferi, arz ettiğim, gibi, M. S. Bakan
lığınca hazırlanacak olan yöneJtmelilkte de "be
lirtilecektir. Bunlar 45 günlük iki yıllık izin 
halklarından peyderpey bu kanuna göre kulla
nılan izin müddetleri de iki senelik izninden dü
şülür ve bundan fazlasını alamazlar; Bunun 
için endişe etmesinler. Millî müsabakalar. Yal
nız teamül halinde değil. Millî Savunma Ba
kanlığı 'tarafından 'bu hususta evvelce tanzim 
edilen ve faalcn mer'î olan. yönetmelikte tosbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla aynı Ba
kanlığın yeni hazırlıyacağı yönetmeliğe de aynı 
şeyin dâlhil edileceği tabiîdir. Komisyonda yet
kili »abuslar halen mer'î yönetmelikteki buna 
ait hükmü komisyon üyelerine bilgi için oku
dukları için biz millî maçları esasen .vardır, diye 
fazladan bir'metne dâhil etmedik. Zira elde ya
zılı mevzuat vardır', tatbik edilmektedir; bu'iti
barla sayın arlkadaşıım endişe etmesinler. 

45 gün sonra müsalbakaya kaitılmıyacak mı 
buyurdular. Filhakika bu kanunun en mühim 
meselesi, tatbikatıdır. Bu kanun, muhtelif spor 
federasyonları ile Millî Savunma Bakanlığına 
karşılıklı, bir hesap mükellefiyeti tahmil .etmek
tedir. Millî müsaibakaların bir senedeki adedi, 
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portesi aşağı - yukarı alâkalılarca malûm ol mak 
lâzımıgelir. Futlbol Federasyonu, veya diğer spor 
federasyonları bir yıldaki maç ve müsabaka 
adedini hesab'edip nıdllî müsabakaları tercih 
ederek profesyonel asker sporcular için gün 
ayırdıktan sonra kalacak günleri kulüpteki 
faaliyetlere tahsis eder. Yoksa iki yıl bitmeden 
45 gün kulüplere gitsin; orada maça ve müsa
bakalara iştirak e'tsin; omdan sonra da millî 
maç ve müsabakalar var, diye bunlara hatır 
için ayrıca izin verilsin, bu olmaz, arkadaşlar. 
Resmî tatiller + 45 gün + iki yılda ikişer de
faya mahsus olmak üzere gidip gelme müd
deti = izinli olacağı gün. Bundan başka ne mü
sabakası yapılırsa yapılsın bir sporcu asker 
arkadaş, ordudan izinli olarak gönde rilem ez. 
O maç, o arkadaştan mahrum olarak yapılır; 
bu şekilde de ordunun mjevzualtı bozulmaz. Ka-
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nunun hududu dışına icra organının çıkacağını 
(sanmıyorum. Eğer böyle bir şey olursa, neden 
kanunu doğru tatbik etmediniz, diye' her mil
letvekili arkadaşım burada ilgililere sual sor
mak hakkına sahiptir. Askerî İzin Kanununun 
4 ncü maddesi mazeret izinlerini ayrıca zikret-
nüş'tir. Allah geçinden versin, Mr sporcunun 
anası, balbaısı, ailesi vefat ettiği veya başka 
ağır bir mazeretti belirdiği zaman, normal ka
nuni izinler dışında izin hakkına da sahiptir. 
Kanun bunu açıkça tasrih etmiştir. Böyle bir 
halk her askere ve tabiî sporcuya evlâbilttarik 
tanınmış 'bir Ihaıktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Karar musabı kalmadığından 

teklifin geri kalan i'ki maddesini gelecek birle
şimde reye koyacağız. 

Simidi, gündemin sorular kısmına geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

Gündemin sorular kısmına ge-

1. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
ın, kömür havzasındaki ölümle neticelenen iş 
kazalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, se
beplerine ve 10 sene içerisinde mesullerinden 
kaçı hakkında kanuni takibata geçildiğine ve 
kazaların önlenmesi veya asgari hadde tutul
ması hususunda gerekli tedbirler ittihazı için 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü ce
vabı (6/138) 

'BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Sanayi. Bakam buradalar mı? Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

19 .12 .1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suphi Konak 

Zonguldak kömür havzası dâhilinde Ereğli 
Kömürleri işletmesi ve Armutçuk Kömür işlet
mesi maden ocaklarında ölümle neticelenen iş 
kazaları son zam&nj&rda artuu§ VB çalışanlar ile 

aileleri için facia halini almış bulunmaktadır. 
a) Türkiye sanayiinin ve iktisadiyatının 

temel unsurunu teşkil eden kömür havzasında
ki bu kazaların senelere göre artış, miktar ve 
ölüm nisbeti ile kaza sebepleri nedir? 

b) Kazaların mesulü olarak son 10 sene 
içinde kaç mühendis, teknisyen ve maden başça
vuşu ile maden amelesi hakkında kanuni taki
bata tevessül edilmiştir? 

c) Kazaların önlenmesi veya asgari hadde 
tutulması bakımından mües'seselerce ve Bakan
lıkça hâdiseler tetkik ettirilip gerekli tedbirle
rin ittihazı için bir çalışmaya tevessül edilip 
edilmediğinin açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (Bur

dur) — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak ar
kadaşımın suallerine cevabımı arz ediyorum. Ev
velâ havzadaki kazaların sebebi Ereğli Kömür 
işletmelerinde şu istikamette istatistiklere bağ
lanmaktadır. Grizu ve gazlardan , göçük olay-
lariyle, nakliyattan, patlayıcı maddelerden, ma
den ve malzemelerin taşınmalarından ve nihayet 
muhtelif sebeplerle ayrı ayn tesbit olunmakta
dır. Şimdi son 10 yıllık Ocak içi ve Ocak dışı 
kazaların sebebiyet verdiği öjüm istatistiğini arz 
ediyorum, 
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Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Ocak içi 
Oeak ici 

edilmiştir. 

1951 yi 
1952 
1953 
1954 
.1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Ocak dışında 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

ında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

yılında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 

80 
50. 
62 
70 

109 
77 
80 
86 
61 
89ölütesbit 

— _ 
764 

11 
9 

11 
10 
13 
9-

19 
13 
5 
5 ölü tesbit 

edilmiştir. 
Yekim 105 

Havza'da vukubulan bütün bu kazaları adlî 
merciler takibetmekte ve takibata uğrıyan me
sullerin bir kısmı beraet etmekte, bir kısmı da 
hükme bağlanmaktadır. Fakat kaç, kişinin ta
kibata mâruz kalıp, kaç kişinin mahkûm olup 
kaç kişinin beraet ettiğine dair istatistik ida
rede mevcut değildir. Bunlar ancak adlî merci
ler nezdinde yapılacak teşebbüslerle tesbit edile
bilir. Ayrıca, Havza Maden Emniyeti Nizamna
mesi hükümleri bakımından Çalışma Bakanlığı 
4772 sayılı Kanunun hükmü dolayısiyle İşçi Si
gortaları Kurumu tara tından kaza vakaları tet
kik ve tahkik olunmaktadır, Madenlerde emni
yeti temin eden ve murakabe eden hükümler 
vardır. Bunlar vaktiyle iktisat Vekâletine bağ
lıydılar ve 1957 senesinden itibaren Sanayi Ba
kanlığı Maden Umum Müdürlüğü içinde yer al
dı. 6309 sayılı Kanuna göre İni teşkilâtın 157 
ııc.i maddesiyle kurulması iktiza ederken aradan 
geçen'bu kadar zaman zarfında bu teşkilât hâlâ 
kurulamamıştır. Maden Kanunu bu teşkilâtın 
6 ay zarfında kurulmasını emrettiği halde bu 
teşkilât kurulamamıştır. Ancak Umum Müdür
lük teşkilâtı kendi bünyesi içinde kazalarda .em

niyeti sağlamak ve mâni tedbirleri almak bakı
cımdan kendi bünyesi içinde gerek Umum Mü
dürlük olarak gerekse Havza'da Müessese Mü
dürlüğü olarak muayyen ölçülerde tedbirlerini 
almış bulunmaktadırlar. Bakanlık Teşkilât Ka
nununun hazırlanması sırasında Maden Kanu
nunun bu bakanlığa vermiş olduğu vazifeleri ifa 
edecek bir servisin ihdası da elbette bu tasarıda 
yer alacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, 

BAŞKAN - - Soru sahibi Suphi Konak. 
SUPHİ KONAK (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sanayi Balkanına şeklen vermiş 
olduğu izahatından dolayı arzı şükran ederini. 

Benim sual takririmin mânası ve mahiyeti, 
Millet Meclisine Sanayi Bakanın m bâzı istatıls-
tiki maılûmatı okuması ve Meclisi işgal etin es' 
maksadına matuf değildi. 

Arkadaşlar; .muhterem Meclisin ıttıla kes-
beitmesini istediğim. ıhıi'sus, Türkiye iktisadiya
tının temel unsurunu teşkil eden Zonguldak 
Kömür Havzasına, Hükümetin dikkat nazırla
rını bu soru vesilesiyle tevcih edilmesi âdi. 

Verilen izahattan bu mânanın, Sanayi Vekâ
letince, iyice anlaşılmadığı kanaatindeyim. Zira 
kömür ocaklarında basıl olan maden kazaları. 
üç nokta etrafında toplanıyor: Bunlarda ı en 
mühimini; ocaklarda malzemenin noksan ve ki
fayetsiz -bul unm a,sı. 

İkincisi, ımaden ocaklarında, yüksek teknii-
elciiıaunı murakabeyi* yapına m iş olması. 

Üçüncüsü de, normal iş kazalarıdır. 
Arkadaşlarım, Yüksek Meclis bilhassa şu 

hususu'iyice bilmelidir iki; Zonguldak kömür 
»havzasında medeni âlemin teknik unsurları oca 
ğın içindeki malzemeden ziyade ocağın d ışında-
'ki yatırımlara'hasredilmiş ve işletmelerin mal : 

takati ocak üstündeki tesislerle, lüks binalara 
dağıtılmak, suretiyle ocak içindeki, medeni ale
min kullandığı teknik evsaftaki aletler maalesef 
ocak içine girmemiştir. Bu sebeple Kömür İş 
letnıelerinin kendilerini iç politikanın türlü se
beplerine kaptırmalarından dolayı, Hükümetin. 
murakabesinden de uzak .kalması suretiyle ma
denin "(bizatihi istihsale yarıyacak yatırımları 
ihmal edilmiş ve kömür madenlerinin meimleke* 
sanayiine fayda getireceği yerde-sen elerden-beri 
zarar unsuru olan ve ıniHetin sırtına yük teşkil 
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eden birer işletme haline gelmiştir. Benim işaret 
etmek istediğim, Yüksek Meclisin ıttılaına arz 
etmek ve Hükümetin, dikkatini çekmek is'ediğim 
nokta ancak budur. 

Muhterem, arkadaşlarını; Hükümet olarak, 
millet olarak ve Meclis olarak büyük bir ta
sarruf ve kemeri s üt ma politikası içinde bulun
duğumuz şu devrelerde bile Kömür İşletmeleri» 
bu politikaya ayak uydurmamaktadır. Bundan 
önceki devirde olduğu gibi, kendi alabildiğine 
gitmektedirler. Bu sebeple, maden sanayiinin 
gerektirdiği teknik vasıtalar, ocakta çalışan nia-
den amelesinin eline verilmemekte; verilenlerin 
kullanılması da hakki yi e öğretiLmemekte. Mal
zeme noksanlığı yüzünden, bu garip işçiler 650 
kuruşa hayatlarını verin ektedirler. 

İkinci olarak, Maden İşletmelerini kontrol 
etmek maksadiyle emniyet mühendisliği niza iti
nam e'sü vardır. Bu üizamniaımeye göre emniyet 
mühendisleri bir maden işletmesini tamamen 
ya kapatmak veya çalışmasını kanuni ve fennî 
şartlara göre düzenlemek hususunda gereken 
direktifleri vermek mecburiyetindedirler. Maa
lesef bu kömür havzasında bu emniyet mühen
disliği Sanayi Vekâletine bağlı olduğu halde 
işletmeler içine alınmıştır. Halen işletme perso
nelinden farksız bir statü içinde çalışmaktadır
lar. Kendi kontrol fonksiyonlarını kaybetmiş 
olan emniyet müfettişleri bu müessesenin nok
san faaliyetlenini ve çalışmalarını göstereceği 

yerde, bu kazalarda ölmüş olan maden amele
leri ve çavuşlarına mesuliyeti yükleme cihetin
de raporlar tanzimi etmekte ve tatbikat tama
mımı böyle olmaktadır. Şu kadar zamandan beri 
vukua gelmiş olan en büyük maden faciaların
da dahi, o luıaden ocağının en yüksek mühendi
sinden 'en (basit ıımaden teknisyenine kadar hiç
birinin mesuliyetini ortaya koyacak bir rapor 
emniyet mühendisleri tarafından tanzim edilme
miştir. Arkadaşlaı* bunun en bariz neticesini şu 
şekilde ifade etmek isterim. Adlî takibata el 
koymuş olan savcılar artık bu emniyet mühen
dislerinin, tanzim ettikleri raporlara, bunların, 
bitaraf olmıyacağı mülâihazasiyle iltifat etme
mektedirler. Eğer bugünkü çalışma tarzına göre; 
• maden ocaklarındaki emniyet mühendisliği 
fonksiyonu devıaın edecekse; bu, her hangi bir 
yerdeki magnezyum ocağının, kömür ocağının 

• veya linyit ocağının kapanması demektir. 
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Kömür İşletmesinin, emniyet mühendisleri

nin normal çalışması için de aynı tedbiri almak 
lâzıımıgelir. Benini^ Hüküm e'titen ve Sanayi Ve
kâletinden istifhamımı, maden mühendiısleri em
niyet erkânının, işletmenin tesirinden ve onun 
konltrolundan kurtarıp ıSanayi Vekâletinin bir 
murakabe organı haline gelmesini temin edecek 
kanuni hükümleri sağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir kısım maden ka
zaları da maden amelesinin bu işi lâyıkı veçhile 
İHİmenneısinden ileri gelir. Zonguldak'taki ma
den amelesi, köyde sapanını bırakıp ocakta ma
den kazımasını eline alır. Bu iki vazife arasında 
kendisine işletmeleree, maden kazısı hakkında 
en küçük (bir bilgi verilmez, kurs açıllinaz. Bu 
mıaden amelesi hayatını normal şartlarla biti
rime, kondi edindiği iptidai bilgi ile iyi bir ma
den amelesi olarak köyüne döner. Aksi takdir
de bilgisizliği yüzünden bir hata yaparsa, bu 
hatasını hayatı ile öder. Maden işletmelerinde 
hiçbir surette maden amelesine bilgi verecek 
bir çalışıma olmadığı gibi, umumi mânada hükü
metlerimizin ve Devletin umumi kültür verme 
politikasına uygun olarak da bir çalışma mev
cut değildir. Bu işletmelerin kendi bünyeleri 
içinde en mutena spor kulüpleri tesis edildiği 
hakle hiçbir oku! binası yapılmaz. Bunun için 
maden ameleleri arasından .spor kulübüne 25 er 
kuruş yardımı parası kesilir ama bunların ge
rek umumi kültürlerini, gerek kendi meslekî 
bilgilerini artıran, gerekse Türkiye'de okuma-
yazıma nis'betini artıracak çalışmalar Hükümet 
tarafından direktif altına alınımiiş olduğu ve 
bütün millete verildiği halde, bu müesseseler 
bunu nazarı itibara almazlar ve almamaktadır
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, ben takririmi, Yük
sek Meclisin. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
en büyüklerinden olan kömür işletmelerinin 
üzerinde eğilmesi ve raporlarda miktarı bilinen 
kazaların nelerden meydana geldiğinin kati tes
hilimi yapmak maksadiyle verdim. 

En lüks binalar bu işletmelerin bünyesi için
dedir. En lüks otomiolbiller umum müdür ve 
personelinin emri altındadır. Bunların ba
şındaki zatlar senede 11(0 bin liradan fazla tahsi
sat alır ve bu işletmeler zarar eder, bu zarar 
karşısında dahi bunlara istihsal primi vermek 
iktiza eder. Bu kadar ticari zihniyetle çalışan 
müesseselerin zarar etmesi, malî imkânları kaçır-
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mış olan, lüzumlu malzemenin ocağa indirileme-
mesinden dolayı vatandaşların kazalar neticesinde 
ölmesini elbette milletçe ve, memleketçe isteme
yiz. Benim Sanayi Vekilinin tekrardan kömür 
işletmelerine dikkat nazarını çekmek istememin 
mânası budur. Arkadaşlar, şu kadar sene zar
fında yüzlerce insan ölmüş ve aileleri perişan 
kalmışlardır. Bu kazaların azalması için; mes
lekî bilgilerinin artırılması yönünden, teknik 
malzemenin, diğer maden memleketlerinde oldu
ğu gibi, bizim ocaklarımıza inebilmesini sağla
mak için şimdiye kadar her hangi bir çalışma ya
pıldığına; o memlekette uzun seneler yaşamış 
bir- arkadaşınız olarak şahidolmadık. Bu işletme
lerin eski zamanda da çalışmasını bilebilen ve 
gayet iyi bir şekilde nüfuz etmiş olduğuna şaiıit 
ve kaani olduğum Saym Sanayi Bakanımız da 
bu gibi tedbirlerin alınmış olduğunu bize hiç müj
delemedi. İşte asıl bizi üzen cihet budur. Bun
dan sonra da maden amelelerinin hayatlarını bu 
kazalarda kaybedecekleri devamı endişesiyle bu 
sual takririmi verdim. 

Benim temennim odur ki, Sanayi Vekâleti 
her ne kadar bundan evvelki sualime verdiği 
cevapta «Murakabe hakkımız azdır» demişti. 
Adının üzerinde iktisadi Devlet Teşekkülü vas
fını taşımaktadır. 

Devlet yapacağı kontrol ile vatandaşın iş ha
yatının emniyetini sağlıyacak tedbirler almalıdır. 
Almalıdır diyorum alsın. Emniyet Mühendisliği 
müessesesini lâyikı veçhile tesis etsin. Ben de 
bundan sonraki Meclis Kürsüsüne çıkışımda, Sa
nayi Bakanına açık ve içten teşekkürlerimi arz 
edeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sanayi Bakam. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ko
nak arkadaşımın sorduğu suale cevap vermek 
bendenizin vazifesidir. Filhakika İçtüzüğün ilgi
li maddesi sual hakkında şu hükmü ihtiva eder : 
«Sual sarih ve muayyen maddeler hakkında ma
lûmat istemekten ibarettir,» Eğer bir vaka alı
narak bunun, bu kazanın esbabı, menşei, mesul
leri ortaya atılmış olsaydı, hakikaten bu ayrı bir 
tetkik mevzuu olur ve huzurunuzda o suretle ce
vaplandırıldı. 10 yıllık kazaların sebepleri den
diği andan itibaren artık sualin şu muayyen hük
münün dışına çıkılmaktadır. 

Nihayet arz ettim ki, Bakanlık Teşkilât Ka-
üUöii k a ^ l a ^ k e ü ; bu .kamunu», JVladen Kanu-
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nunurı, kurulmasını istediği emniyet mühendis
liği teşkilâtı Bakanlık merkezinde ihdas edile
cekti. Bu 1954 ydindarı beri eğer yapılmamışsa, 
benim burada yapılacağını söylemekten başka 
kendisini tatmin edecek ne cevap verebilirim ki. 

Bu itibarla bendeniz, sorulan sualin hududu 
içinde kalarak cevap vermeyi vazife bildim. 

Geçenlerde bir kaza oldu. Gazeteciler yazdı. 
Bunu hemen tahkik ettirdim. İşçilerin dikkatsiz
liğinden olmuş. Vagonetlere kancaları bağlama
mışlar, vagonetler çevrilirken düşmüş, kaza 
meydana gelmiş. 

Bu itibarla, arkadaşım muayyen bir mesele 
getirmiş olsalardı kendilerini tatmine çalışırdım. 
Yalnız Havza'da çalışan idareci arkadaşlarım 
vasıtasiyle, mühendislerle ilgili tenkidi er mev
zuunda, 1954 yılında yaptırdığımız bir tahkika
tın neticesini huzurunuzda arz etmeyi vazife bil
mekteyim. 

O tarihte Havza'ya gidip bütün dertlerini 
mahallinde görüp tedbirlerini almak teşebbü
sünde bulunduğum sırada Havza'nın, değil Tür
kiye'nin, emsali memleketlerde dahi işletmecilik 
bakımından müşkül bir arazi strüktürüne sahib-
oldıığunu tesbit ettim ve dünyada havza strük
türüne sahip Fransa'nın Kale Havzası Kömür 
İdaresinden birinci derecede mesul bir zatı da
vet ettirip tesbit ettirelim ve tedbirlerini alalım, 
dedim. 

Nihayet bu mütehassıs geldi. 15 gün burada 
dolaştı. Sonra bana geldi. «Orada çalışan idare
cilerinizi tebrik etmelisiniz» dedi. Niçin dedim"? 
«Bu kadar fazla personel ile bu kadar az teknis
yen ve mühendis kadrosiyle netice alabilmek bir 
maharettir» dedi. 

Muhterem arkadaşlar; 40 küsur bin işçi, 300 
küsur kadar teknisyen ve mühendis... Bunların 
bir ölçüsü varmış. Biz bu ölçüye uygun bir kad
ro yapsak dahi, o zaman da adam bulamamak
tayız. Maalesef o tarihte orada çalışmakta olan 
bir yüksek mühendis, o tarihten sonra Amerika'
ya, gitmiş, oraya yerleşmiş ve hâlâ orada çalış
maktadır. Bu itibarla havzanın dertleri memle
ketimizdeki dertlerin en başında halledilecek 
olanıdır. 

Yeraltı ve yerüstü tesisleri 40 Km. murab
ba üzerindedir. İş göründüğü gibi basit değildir. 
İşçimiz fevkalâde müşkül ve güç durumdadır. 
Orada, salıgan iğ le r imiz de aynı durumdadır» 
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İdarecilere yetki verirken, mesuliyetlerini 

müdrik olarak çalışmalarını, kendilerinden bil
hassa rica ederim, idareciler ne yapsın arkadaş
lar? îş tahsisata dayanıyor. Onun için bu, bir 
numaralı derdimizdir. 

Havza dâhil olmak üzere İşletmenin salâhi
yetleri, yine mesuliyet taşıyan ufak idarecilerini 
kâfi derecede doyurucu bir ücrete kavuşturama
dığımız için bu kıymetli arkadaşlardan çoğu 
buradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Buradan 
dışarıya çıktığında, değil memleket içinde mem
leket dışında dahi çok tatminkâr ücretlere nıaz-
har olabilmektedirler. Bu itibarla tezada düş
meden tedbirleri huzurunuza getirmeye gayret 
edeceğiz. 

Sözlerimi bitirirken bir noktayı katî surette 
tesbit edeyim ki, havzaya katiyen politik mülâ
haza girmiyecektir arkadaşlar. Böyle, memleket 
ekonomisinde hayati ehemmiyeti olan ve esasen 
işletmeciliği çok güç olan bir havzaya bir de 
siyasi mülâhazalar girerse bu işten milletin bek
lediği neticeleri istihsal etmek gayrimümküıı ha
le gelir. Her işletmede olduğu gibi burada da 
siyasi mülâhaza yer almıyacaktır. Bunu bilhas
sa belirtmek isterim arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
SUPHİ KONAK (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım; çok Saym Sanayi Bakanımızdan, 
havzada artık iç politika mülâhazalariyle hare
ket edilmiyeceği teminatını bu Mecliste duy
muş olmaktan en fazla bahtiyarlık duyacak bir 
insan da benim. Bu Meclis kürsüsünden Türk 
milletine müjdeledi diyebileceğim bu teminatı 
burada söylemiş olması Zonguldak Havzasında 
çalışan ve yaşıyan bütün insanlarda büyük bir 
bahtiyarlık meydana getirecektir. 

Geçmiş tarihte en büyük ıstırap, memleket
le birlikte, kömür havzasındaki idarecilerin iç 
politikaya kendilerini tamamen kaptırmış olma
larından meydana gelmiştir. Sonra, havzanın 
normal istihsali vermemesinin sebebi de, en baş
ta, Hükümet murakabesinden uzak kalmasıdır. 

Arkadaşlar, malzeme noksanlığının ve mal
zeme kifayetsizliği sebebiyle öyle kazalar olmuş
tur ki, öyle kazalar olmaktadır ki Sanayi Veki
limizin ifade ettiği gibi son kazada 5 tane kıy
metli arkadaş, maden işçisi ölmüştür. Ve ka
zanın sebebi de sadece o maden kazanını çeken 
çelik telin uzun senelerden beri yıpranmış ol-
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ması ve bunun değiştirilmek imkânı işletmece 
elde edilememiş olmasındandır. İşletmenin ocak 
içindeki çelik teli değiştirmek maddi aczine mu
kabil, ocak dışında kendi maden istihsalâtmda 
çalışmıyan sair personellerine en son tekniğe 
uygun binalar inşa ederse o işletmede madenci
lik yapılıyor addedilemez. İşte benim Sanayi 
Vekilinden sorduğum suallerin ve maden ka
zalarının sebeplerinin nelerden ibaret olduğu
nun ifade edilmesi karşısında, bunun sebebinin 
malzeme noksanlığından mütevellittir şeklinde
ki bir izahatı dinlemedim. Bunu izahatta gör
medim. İşletmeler, elbette ki kendi mesuliyetle
rini ortaya koyacak dokümanları Sayın Baka
nın önüne getirmiyorlar. Benim arzum, Saym 
Bakanın bu sual karşısında daha etraflı olarak 
cevap vereceğine, kendisinin derin tecrübele
rinden dolayı, inanıyordum. Maalesef bir ce
vap alamadım. 

SOLDAN BİR ÜYE — Daha ne cevap ver
sin? 

SUPHİ KONAK (Devamla) — Arkadaşım 
her hangi bir şeyden endişe etmesin. Ben- bu 
sual takririnin üzerinde, çok büyük, 50 bin 
kişilik bir kütleyi alâkalandırdığından dolayı, 
titizlikle duruyorum. Yoksa başka bir endişe 
içinde konuşmuyorum. 10 senelik bir devreden 
bahsetmiş olmam eğer arkadaşı gocundur uyor-
sa bu on senelik devrin geçtiğini ve mesuliyet
leri yüklenmiş olan insanların burada olmadı
ğını sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Bakan, bizev 

mesuliyetleri maden amelesinden İşletme Umum 
Müdürüne kadar teşmil edecek ve ölen insan
ların sadece mesul insanlar olmadığını, bunun 
teknik bir hiyerarşi olduğunu ve mesuliyetlerin 
unsurlarını buraya getireceğini de vadetti. 

Benim sual takririm gayet vazıhtır. Takri
rimin kapsadığı mânada cevap getirmemiştir. 
Ben burada teknik rakamları okumasından zi
yade takririmdeki hususların cevaplarını ge
tirmesini beklerdim. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, saym soru 
sahibi arkadaşım, çelik tel, zamanında değişti
rilmediği için son kaza olmuştur, dedi ki, bunu 
zaptettim. Derhal Bakanlığın bir müfettişini 
göndererek son kazanın sebeplerini tahkik etti-
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receğim. Bu, gayet kolay tesbit edilebilir. Eğer j 
ambarda bu çelik telin stokları mevcut ise. Şu ı 
'halde arkadaşımın serd ettiği ihmal ikinci plân
da akla gelebilir. Eğer malzemenin stoklarını 
bulabilirsek bu ciheti de tetkik edeceğiz. Kaza- I 
ya sebebolau çelik tel ne kadar müddetle kul- j 
lanıİmıştır? Bunu tesbit etmek ve kendilerine 
cevap arz etmek mümkündür. Bakanlıkça bu 
husus tetkik edilecek ve gerçekten dedikleri gi- I 
bi, bu çelik telin havzada stoku yoksa ve telin I 
kullanma miadı bitmiş de değiştirilmemişse, o 
zaman bu işin başında bulunanın mesulü cihe- ı 
tine gidilecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/ l ) I 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında j 
kanun teklifinin oylamasına (235) milletvekili 
iştirak etmiş ve oylama neticesine göre (228) 
kabul, .(1) ret, (6) çekimser oyu vardır kanun 
228 oyla kabul edilmiştir. 

îkincisi, yine Millet Meclisi idare Âmirleri
nin 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işa-retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin oylamasına (184) arkadaş 
•katılmış neticede, (179) kabul, (1) ret, (4) çe
kinser oy verilmiştir. Yeter sayı sağlanamadığı 
için, bu kanun teklifi gelecek birleşimde tekrar 
oylarınıza sunulacaktır. 2 nci soruya geçiyo
ruz. 

- 2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Tokat 
ve havalisine iktisadi bir hareket kazandırmak, 
issizliğe mâni olmak ve hususiyle yer üstü servet
lerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'da sı
nai tesisler kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

BAŞKAN — Soru eteDıiıbd'?sBuTiada, Başbakan? 
Yok. Namıma konuşacak? Yok. !Soruyu gelecek 
(blirle îıme bırakıyorum. 

3. — Giresun Milletvekili Ethem Kilıçoğlu'-
nun, Sümerbank perakende satış mağazalar mm 
ilçelerden kaldırılması sebebine dair sorusuna 
Sanayi Bakanı Fethi ÇeMkbaşş'ın sözlü cevabı 
(6/155) 

BAŞKAN — Sor,u sahibi? Burada. Sanayi 
Bakam? Hazır. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sanayi Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle-

22 .1.1962 O : 1 
rini saygı ile rica ederim. 

22 Aralık 1961 
Giresun Milletvekili 

Ethem Kılıçoğlu 

1. Sümerbank perakende satış mağazaları
nın kazalardan kaldırılmasına hangi objektif 
sebepler âmil olmuştur? 

2. Bu karar hangi tarihte alınmış ve bugü
ne kadar kaç kazadan kaldırılmıştır? Kaldırı
lanlar arasında zarar etmiyen müesseseler de var 
mıdır ? 

3. Kaldırılmasına karar verildiği halde, ay
nı vilâyetin kazaları arasında bir kazadan kal
dırıldığı halde diğer kazadan kaldırılmıyan var 
mıdır? Sebebi nedir? 

4. Giresun vilâyeti Tirebolu kazasmdaki 
Sümerbank perakende satış mağazası ne sebeple 
kapatılmıştır? Açılması düşünülmekte midir? 

5. Kapatılması kararlaştırılan mağazalar
dan, tesbit edilen günde kapatılmıyanlarm, han
gi tarihte kapatılacakları düşünülmektedir? Bu 
müddetin hesabındaki kıstaslar nelerdir? 

6. Sümerbank toptan satış mağazalarında 
tüccar ve esnafa yapılan satışlar, bu ticaret er
babının yüzde kaç kârla, aldığı emtiayı müsteh
like intikal ettirdiğinin ve aynı emtiayı Sümer
bank perakende satış mağazalarının müstehlike 
hangi fiyatla intikal ettirdiğini. 

7. Perakende satış ma gazlarının kaldırıl
masında, Türk köylüsünün satmalma gücünün 
nazarı itibare alınıp alınmadığının. 

•BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Giresun Milletvekili Sayın Ethem 
Kılıçoğlu'nun suallerine arzı cevabediyorum. 

Birinci sualine cevabım şudur: Bütün mağa
zalarda 1960 Ağustosunda kârlılık ve zararlılık 
hesabı yapılmış, rantabilite hesabı yapılmış, ve 
durumu ,gayrknüsai!t bir halde gözükenler ilerde 
de düzelme şansına sahip değil ise bunlar kapa
tılmıştır. Durumu o tarihte gayrimüsait gö
zükmekle beraber kâra geçmeleri muhtemel gö
rülüyorsa ve potansiyel imkânı varsa bunların 
kapatılması tehir edilmiştir. Şu halde objektif 
'kıstas mağazaların kendi bünyeleri içersinde 
kârlı olmaları veya zararlı bulunmaları, zararlı 
olanların da keza kâra geçme şanslarının gözü
küp gözükmediği keyfiyetidir. Kıstası bu ol
muştur. 
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İkinci soruları: Bu karar hangi tarihte alın

mış ve bugüne kadar kaç kazadan kaldırılmış
t ı r / Kaldırılanlar arasında zarar etmiyen mağa
zalar var mı? 

Mağazaların kapatma kararı 19(50*yılı Ağus
tos ayı içimle alınmıştır. Eylül içinde tekemmül 
ettirilmiş, 191)1. yılı başına kadar 01 mağaza ka
tılmıştır. 1960 yılında açılmış olup da, mahalle
rinde ra.rit.abl bir şekilde işlemiyen ırmağa/alamı 
kapatılmasına gidilmiş bulunmaktadır. Burada, 
elimde kapatılacak satış aııağaizalarına " .ait bir 
liste mevcuttur. İslerse, arkadaşıma ayrıca tak-, 
di m edeceğim. 

3 neti sual : Kaldırılmasına karar verildiği 
halde, aynı vilâyetin kazaları 'arasında bir kaza
dan kaldırıldığı halde diğer kazadan kaldırıl-
mıyan var mıdır1? Sebebi nedir? 

Aynı vilâyetin kazalarında, kapatılması ka
rarlaştırılan satış mağazası vardır. Bunların bir 
kısmı, 1960 yılı hesaplarına göre kaldırılmaya 
karar verilmiştir. Kaldırılmamasına karar ve
rilenler, o zamanki hesaplarının neticesi uygun 
olanlardır. Karar 1960 Ağustosunda alınıyor. 
Paikait derhal kapatılmıyor. Demin arz ettiğim 
gibi şans gözetiliyor. Çünkü, bâzıları son y ı 
larda açılmış mağazalar ve birkaçı da, kap-it ıl
ımasına karar verilenlerden, 1960 bilançosu 
kârla kapatıldığı için kapanmasından »artmaza • 
edilenler bulunmaktadır. 

İkinci katagori şudur; satış lıacmı itibariyle. 
senevi 300 bin metre pamuklu ve 3 500 metre 
yünlü mensucat 'satabilmek suretiyle hizmetini 
ifa eden, işledikleri ve masraftan yapacakları 
tasarrufla kârlı bir duruma geçmesi mümkü ı 
görülenler kurulanların cirosuna' bakıyor, yünlü 
ve pamuklu cirosu müsait. Şu halde istilhsal 
masraflarında bir kesinti yapabilirsen bu mağa
zayı ıkârla çalışır hale getireceğim, diyor. 

ikinci katagoride kapatma kararı verildiği 
halde henüz ıblr tecrübe devresi, geçirmediği için 
kapatılmıyor. Üçüncü katagori de şudur: Bir 
kısmının vilâyet merkezlerinde (bulunmaları 
ıhasebiyle ana mağaza haline getirilmeleri ve mu
hasebe teşkilâtlarını asgari üç aded personelle 
çalıştırmak ve tasarruf temin etmek suretiyle! 
masraflarını mümkün olan nisbette azaltabile
cekleri anlaşılmış bulunanlardır ki, bunların da 
bir deneme safhası geçirilinceye kadar kapatıl
ması tehir edilmiştir. 

22.1.1962 0:1 
4 ncü sual : Giresun vilâyeti Tirebolu kaz.;-

suıdaki Sümerbenk perakende satış mağa-zası 
ne sebeple kapatılmıştır? Açılması düşünülmek
te midir? 

'Giresun vilâyetinin Tirebolu kasabasındaki 
Sümerbank satış mağazasının ne sebeple kapa
tılmış olduğunu sorunun bir ve 3 ncü maddeler 
münasebetiyle söylediklerimle izah etmiş bulu
nuyorum. Biraz önce de arz ettiğim gibi, kara
rın verildiği zamanki .satış ve kâr durumları 
dikkate alınmıştır. Gerek «Loşunun miktarı ve 
gerekse potansiyeli kâfi görülmemiş ve ileride 
de rantaıbl çalışan mağazalar larasına geçmiye-
ceği düşünüldüğü için kapatılmasına karar ve
rilmiştir. Binnetice bu şekilde devam ettiği 
müddetçe de açılması da mümkün buluiLmamak-
tadıı*. 

Sorunun beşinci maddesine cevabım; demin 
arz ettiğim tehire tâbi olan mağaralar. Bu niha
yet mâkul bir müddet içinde (1960 yılı geçmiştir. 
1961 in rakamları henüz alınacaktır.) Tehire tâbi 
olan mağazaların 1961 yılında alınan neticeler 
ve karjarın tatbikine geçileceği zamana kadar 
seyri dikkate alınarak, tatbikine geçilmesi için 
mâkul bir zaman-beklenmektedir. 

6 ncı soruya cevaibım; tüccarın yüzde kaç 
kârla müstehlike intikal ettirdiği tamamen bu
günkü mevzuatımız içerisinde kendi hesaplarına 
dayanmaktadır. Cirosunun miktarına, elindeki 
malî kaynakların vüs'ıma ve zararn-a tâbi ol
maktadır. Fakat Sümerbank, perakende ma
ğazalarında, mamullerinin cins ve nevilerine gö
re umumiyetle % 10 - 15 arasında tahalüf eden 
bir kâö nisbeti taltbiık etmekte ve mamullerini 
bu perakende fiyatlarla müstehlike intikal ettir
mektedir. 

7 nci «nal de, perakende satış mağazalarını 
kaldıracakta Türk köylüsünün satraalma gücü
nün ma zarı itibara alınıp alınmadığıdır. 

Nihayet İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi 
bünyeleri, kendi imkânları içerisinde bir taraf
tan işletmeye devam etmek, beri taraftan bâzı 
yatırım faaliyetlerini Devlet bütçesine yük ol
madan imkân altına almak vazifesiyle mükel
leftir. 

Birinci sualde de arz ettiğim gibi, bu pera
kende satış mağazaları kapatılma kararı verdi 
ğimiz zaman yapılan etütler, sadece bir işletme1 

ünitesi olarak rantaibilitesi ve o günkü durumu 
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ve ilerdeki muhtemel inkişaflarının ne olacağı, ne I 
getireceğine göre hesaplanmıştır. 

Bunun dışında her hangi bir mülâhazaya yer 
verilmemiştir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar) -

BAŞKAN — Soru sahibi. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, önce Sanayi Bakanı Sa
yın hocama teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Efendim, her şeyden önce, mevzuu bir çerçe
ve içine almak icabediyor. Sümerbank perakende 
satış mağazaları niçin kapatılmıştır? 

lElimdeki, Sümerbankı ıslahat programına da 
yanarak söylüyorum, bir programa dayanılarak 
kapatılmıştır. 

Acaba, kıstas nedir? Gene bu programın için * 
de bulunmak suretiyle müessesenin görüşünü arz 
etmek isterim. 

1. iklim şartları ve mahallî hususiyetler göz 
önünde tutulmadan gönderilen mallar satılma 
mış, stok edilerek mağazalarda kalmıştır. Dikkat 
ıbuyurulursa, kabahat vatandaşın değil, satış ya
pılacak yerin değil, emtia mevsiminde gönderil
memiş, sonra da stok edilerek kalmış. 

2. İmalât iyi ayarlanmadığı için, mevsimle
rin ihtiyaç gösterdiği mallar mağazalara zama
nında sevk edilememiştir. Sümerbank imalâtını 
ayarlıyamamış, mevsimin icabettirdiği emtiavı 
zamanında göndermemiştir. Kışın, yazın giyil
mesi lâzımgelen emtiayı göndermiş, yazın da kışın 
kullanılabilecek emtiayı göndermiş. Ka.bahat ge
ne Sümerbankm. Vatandaşın değil. 

3. Ekonomik imkânları müsaidolmıyan yer
lerde, politik sebeplerle mağazalar açılmış. 

Yani, pekadende satış mağazaları açılırken 
münhasıran politik sebepler nazarı itibara alın
mış, ıbinaenaleyh zarar etmesi evvelden düşünüle
bilecek yerlerde de açılmış. Kim açtı ise o kaba
hatlidir, vatandaşın günahı yoktur. Politik se
bepler diye o zamanın iktidarının şu veya bu 
maksatla hareket -etmiş olması kaödedellımîiş Olsa ge
rektir. Gene vatandaşın bir günahı yoktur. 

4. Açılan mağazalar, piyasa mahallerinin di 
şında kiraladıkları binalarda açılmıştır. Bu bina
nın sahiplerini himaye için, piyasa yerinde olma
sa bile, binalar kiralanmıştır. Sırf bina sahiple 
rini himaye için açılan bir mağaza elbette zarar 
edecektir. 

22 .1.1962 O : İ 
Kim zarar ediyor? Sümerbank. Vatandaşın 

bunda kabahati ne? Yok. 

Beşinci sebep, gene politik sebeplerle, bu işler
den anlamıyan elemanlar işin başına getirilmiş
tir. Sebep kim? Sümenbank. Vatandaşın xgene ka
bahati yok. 

Altıncı sobep de şu : Teşkilât geniş. Bâzı ma
ğazalara mal zamanında gönderilememiştir. Mil
yonlarca lira değerindeki mal yollarda kalmıştır. 
Gene vatandaşın günahı yoktur. 

Çünkü, açıyoruz mağazayı ve şu 6 sebeple za
rar etti diye kapatıyoruz. Bendeniz ıslalhat prog
ramından naklen bunu arz etmeye çalıştım. Çün
kü bu, vatandaşın ne satmalma gücü, ile, ne de 
mağazaya girip alışveriş etmesi ile ilgili şeyler 
değil. İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümcrban-
km basiretli bir tüccar gibi hareket etmemesin
den doğuyor. Kabahat İktisadi Devlet Teşekkülü
nün. Çünkü, o kanunun kendisine verdiği vazife 
ve salâhiyetleri kullanma ehliyetinden mahrum. 
Bendeniz, sorduğum sualler içerisinde sebepleri
ni, yedi tanesini de ayrı ayrı tekrar edecek deği
lim. Yalnız can alıcı noktasına temas etmek mec
buriyetindeyim. Deniyor ki, kâr, zarar ve cirosu 
bakımından 'tetkik edilmiş ve bir sıraya konmuş 
ve o sıraya uygun olarak kapatılıyor. Hayır, ar
kadaşlar, gene programdan arz ediyorum, mağa
zalar aslında 212 tanedir. Vilâyetlerde olanlar bir-
prensip kararı ile bırakılmıştır. Geriye kalanlar 
da rantabilitesine ve satış hacmma göre ve bilhas
sa vaziyeti nazarı dikkate alınmak suretiyle sıra
ya konulmuştur. 

Arkadaşlar, şimdi bakınız, kapatılan mağaza
lar 84 tanedir. Bunlar 3 esas içinde sıraya konu
larak kapatılacaktır. Cetvel burada, Muhterem 
Bakan buyurdular, cetvel ıslahat programına gö
re hazırlanmıştır. Bu cetvele göre, birinci ay zar 
fıncla kapatılacak mağazalar 13 tane, 2 ay zarfın
da 16, 3 ncü ay içinde 13, 4 ncü ay içinde 15, 5 
nci ay içinde 16 ve 6 ay içinde de 16 tane kapatı
lacaktır. 

Noye göre kapatılacak? Üç tane sebep var : 
1. Kâr - zarar bakımından, 
2. Vaziyet bakımından, 
3. Satış hacmi bakımından. 
[lesabedilmiş,. sıraya konmuş. Şimdi Tirebo

lu mağazasından bahis açmamın sebebi, 22 nci 
sıradaki duruyor arkadaşlar, yani ikinci ay zar
fımın kapatılması şu objektif ve riyazi sebeplere 

~ m 



M. Meclisi B : 36 
göre kararlaştırılan 22 nci sıradaki, en çok za- I 
rar edenler (sıraya göre düzenlenmiştir) birin
ci sıradaki en çok zarar eden mağaza en son ya
ni 84 ncü (durumu ıslah edilebilir veya edile
mez) olarak kapatılmasına karar verilmiş, fakat 
derece itibariyle birinciden başlıyaeak, 84 ele bi
tecek. 

Çok muhterem Vekil Beyefendi, politik tesir
ler dışında hareket edileceğini her zaman ve fır
satta söylerler. Bendeniz de bunu duyunca in
şallah derim. Şimdi tam yeri geldi, hakikaten 
inşallah. Çünkü 22 nci, 23 ncü, 24 ncü, 29 ncu, 
30 ncu, 41 nci, 59 ncu, 60 nci 63 ncü, 72 nci, 
73 ncü ve75nci duruyor. Fakat Tirebolu 83 ncü 
olduğu halde kapatılmıştır. (Gülüşmeler) Ha
kikaten insanın gülmesi mi lâzım, ağlaması mı 
lâzım? Şu anda bendeniz kestiremiyorum, neden 
kapatılmıştır?, 

Muhterem arkadaşlar, bunun kapatılmasına 
sebebolan bir Kurucu Meclis âzasıdır. Kendisi 
milletin takdir duygularını kazanamamış, seçile-
memiş, buraya gelememiş. Göreledeki duruyor. 
Aynı vilâyette kapatılacaklar arasında, • 83 nu
marada kayıtlı bir Tirebolu var. Bu kapatılıyor. 

Şimdi, acaba aynı şahıs her iki kasabaya .da 
tesir edecek ve ikisini kapattıracak diyelim. Ba
kınız, durumrhe? 

Mağazaların zarar edip etmediği hususları sa
yılırken dedim ki, politik sebeplerle bu işleri 
başına getirilenler, işten anlamıyan kimselerdir. 
Sebeplerin biri buydu. 

İkincisi de Tirebolu'daki satış mağazasının 
şefi veya müdürünün o zamanın Parti İdare He
yetlerinden biri olması veya devrin vekillerin
den biri ile akraba bulunmasıdır. 

27 Mayıs hareketinden sonra işler değişmiş
tir. Şimdi bu adamı atmak için ne yapsak? Dö
necek ki, eski idarede de böyle idi bu. Ne yapa
lım? Mağazayı kapatalım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten iç acı
sı bir durum bu. İnsanın bir tavuğu olup da 
her gün, her gün bu tavuktan bir yumurta beki i-
yeceğime, şunu keser kurtulurum gibi bir vazi
yet. Şimdi tutuyor, bu memuru atmak için ma
ğazayı kapatıyorsunuz. 

Vekil Bey buyuruyorlar; «Bunun durumu 
ilerde kâr mı eder, zarar mı eder? Biz bunun 
hesabını yapmıyalım da, yapılmış hesaplar var, 
ona göre biz bunu sıraya koymuşuz.» Doğru, 
bendeniz biraz önce arz ettim. 22 nci ve 23 ncü | 

22 ,1.1962 Ö : İ 
vaziyette zarar ettiği, hem de Tirebolu Mağaza
sının on misli zarar ettiği halde hâlâ kapatılma
mıştır. Ne zaman kapatılacaktır diye soruyorum, 
kapatılması düşünülüyor mu? Diyorum. Evet, 
diyor. Neye göre kapatılacak? Objektif sebep
lere göre. Acaba bu objektif sebepler neye ısla
hat programı hazırlanırken nazarı itibara alın
madı? Yoksa o zaman objektif sebepler başka 
idi de sonradan bizim bilmediğimiz bir formül
le değiştirildi mi? Muhterem arkadaşlar; suali
min son kısmında dedim ki, «Türk köylüsünün 
satmalma gücü hesaba katıldı mı?» Bakan Bey
efendi, bunu yuvarlak bir tâbirle geçiştirdi. Ol
maz. Çünkü vatandaş geliyor, toptan satış mağa--
zasmdan alıyor. Esnaf veya tüccar aradaki mas
rafa, Gelir Vergisine göre yapacağı nakil mas
raflarını kurtarmak için % 25 ilâve ediyor, on
dan sonra satıyor. Fakat Karadeniz sahili, Do
ğu ve Anadolu'nun birçok yerlerinde, bu % 25 
in değeri büyüktür. Bir liraya alınacak'bir bez, 
135 kuruşa kadar çıkıyor. Perakende satış mağa
zası olsaydı, esnaf bunu 135 kuruşa satamıya-
caktı. Karadeniz halkına ucuza verilmiş olacak
tı. Şunu arz edeyim ki, bu 35 kuruş, Karadeniz 
halkının günlük ekmek parasıdır. 

Bendeniz, sualimin burasında şunu söyliyeyim 
ki, bu kasabadaki akrabalarımdan bir kısmı es
naftır. Onları himaye etmem gerekirdi. Fakat 
benim niyetim himaye değil, halkı müşkül du
rumdan kurtarmak. Bir ikincisi ve en büyük se
bep de, ıslahat programı diye isim konulan bir 
rapora uyularak tatbikini yapmak lâzımgelirken, 
ıslahatı bir tarafa bırakıp haksızlık programının 
tatbikma çalışmışız. Bendeniz çok muhterem Ve
kil Beyden, hocamdan bu haksızlıkların tamirini 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın arkadaşlarım, muhterem Gi
resun . Milletvekili Ethem Kılıçoğlu arkadaşım 
soru vesilesiyle bir haksızlıkla Tirebolu Satış 
Mağazasının kapatıldığını ifade etti. Bunu not 
ettim. Tabiatımı bildiği için müsterih olur zan
nediyorum. Tahkik ettireceğim. Fakat arkadaş
lar, şunu ifade edeyim ki, hâdise dolayısiyle ko
nuşmuyorum, mücerret olarak arz ediyorum. Sü-
merbank ve emsali iktisadi müesseselerimiz ça
lışmasına siyasi mülâhazalar tesir ettiği nisbette 
içinde bulunduğumuz malî ve iktisadi vaziyetten 
memleketi kurtarmaya imkân olmadığı kanaatini 
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samimiyetle, ötedenberi taşıyan bir arkada
şınızım. 

Vaktiyle aynı mesuliyeti deruhde ettiğimiz 
zamanlar bâzı milletvekili arkadaşlarımız mağaza 
açılması için bana geldiğinde; bunun tetkika ih
tiyaç gösterdiğini -ve açılacak mağazaya yeter 
malın olması icabettiğini, izah eder ve umum 
müdürlere bu şekilde talimat verirdim. Şimdi 
müsaade ederseniz, son jıllarda çok artış oldu
ğu için 1954 te 27 iken 1960 ta 212 ye yüksel
miştir; dedikleri varittir. Zaman zaman bu böl
genin ihtiyaç gösterdiği mallar gelmemiştir. 
Sorduğumda «bizim bu evsafta malımız yoktur.» 
şeklinde cevap aldım. Bu itibarla mağazaların 
açılması ve kapanması hususunda siyasi dü
şünceleri. bir tarafa atarak sadece Sümerbankm 
ve alım, satım müesseselerinin umumi imkân
larının düşünülmesi zaruretine inanıyorum. Yok
sa mahallî .imkânların kifayetsizliği, vatandaş
ların satınalma gücünün nazara alınması* takdi
rinde 212 rakamını 500 e çıkarmak işten bile 
değildir. Personel masrafı, diğer giderlerin 
artması... Bu gidişle netice zarardır. O zaman 
bu müessese iktisadi bir işletme değil, bir ima
ret olur. Bu mevzuu ayrıca tetkik'ettireceğim. 
Bu vesile ile politikamızın şu olduğunu ifade 
etmek istiyorum ki bu müesseseler kendi imkân
larını Hükümetin politikası içinde ayarlamak 
suretiyle, bu mağazaların açılmasında çalıştırı
lacak. Fakat, bunun dışında, şunu atalım, bunu 
yerleştirelim; veya şunu çıkaralım şeklindeki 
bir politika, katiyen hâkim olmıyaeaktır. Hu
zurunuzda ifade ediyorum ki, bu tarz tasarru
fumuz olursa, en ileri şekilde olacak tenkidle-
riniz, bizi uyarıcı mahiyette olacak ve bu ten-
kidleri kendimiz için minnet duyulacak birer 
yardımcı göreceğiz. Bu Tirebolu işini de tah
kik edeceğim. Şayet kapatılmasında siyasi âmil 
varsa tekrar açılmasını temin edeceğim. Açıl
masını. icabettirecek gibi bir durumda ise açıla
cağından şüphe edilmemesini rica ederim. An
cak, bu tamamen bir işletmecilik işi olup, Vekâ
let cephesinden rolü az olacaktır. Sayın arka
daşımın da mütalâalarının tetkikimde .yeri ola
cağını arz ederek huzurunuzdan hürmetle ay
rılıyorum. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
ETHEM KILIÇOÖLU (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bendeniz idarecilikten 
buraya, geldiğim için ileriye bırakılan işlere pek 
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inanmıyorum. Yapılmadan, gözümle görmeden, 
elimle tutmadan inanmak istemiyorum. Çünkü 
inana inana bu hale geldik. Bununla hocama 
asla ve kafa bir tarizde bulunmak niyetinde de
ğilim. Haddim de değildir. Hocalık hakkı her 
şeyin üzerindedir. 

Tetkik ettireceğim buyurdular. Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz mâruzâtımın esasını Sü
merbankm ıslahat programından naklen yap
tım. Tetkik edilmiş, işletmecilik zihniyetiyle 
tetkik edilmiş; •rantabilitesi, kira vaziyeti, bi
na durumu ve satış hacmi bakımından ele alın
mış, en çok zarar edenlerden başlanmak suretiyle 
kapatılmasına karar verilmiş. Sıra ile kapatıla
cak kapatılacak, sıra 83 e geldiği zaman o da 
kapatılacaktır. Eğer Sümerbankm bir âmme 
hizmeti gördüğüne ve bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olarak vatandaşın içinde bulunduğu 
iktisadi ve içtimai durumu ve bunun' satmal
ına gücünü de nazara alarak bir faaliyette bu
lunursa Türk vatandaşı olarak Hükümete şük
ran ve bağlılıklarını teyidederler. Çünkü sıkın
tısını gideren bir iktidara bu vatandaş daima 
memnuniyet gösterir ve İm duygusunu besler. 

Tetkik edilmiştir, Tirebolu 83 ncü sıraya ko
nulmuştur, kabul ediyoruz. Zarar edenler ka
patılacaktır, Tirebolu da zarar ediyor, kapatıl
sın. Bir sıraya konulmuş olan kapatılacak mü
esseseler aynı sıra dahilinde kapatılacaksa bir 
şey diyemeyiz. Meselâ birden başlayıp 83 e 
kadar hepsini kapatacağız diye bir prensip ka
rarı almışlarsa Tirebolu da buraya dâhil oldu
ğu için bir şey demeye hakkımız yok. Tetkik 
edilmiş ama 83 ncü sırada bulunan Tirebolu 
kapatılmış. Bunun yanında diğerleri durmak
tadır. Halen bu sıranın dışında mütalâa edilmiş. 
Kaldı ki arkadaşlar, Tirebolu Sümerbank Pera-
kendi Satış Mağazasının durumu daha da ente
resandır. Bu mağaza 1960 senesinde açılmış, 27 
Mayıstan sonra kapatılmıştır. Bu mağazaya bir 
imkân verilmemiştir ki. İlerde belki de kâr ede
cektir. Velhasıl, hangi taraftan tutarsanız tu
tun, müdafaa edilir tarafı yoktur. Ama, sahibi 
selâhiyet bir insan olarak Sayın Vekilin «Bu 
mağazalar zarar ediyordu kapattım.» demeleri 
ve bu şekilde işin içinden çıkmaları mümkün idi. 
Fakat, geçmiş yaraların tedavisi, en küçüğün
den en büyüğüne kadar yapılacak ise ve Hükü
met, Cumhuriyet Hükümeti olarak vermiş ol
duğu söze sâdık kalacaksa, kendilerini bu vazi-
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feye davet ediyorum. «Doğrudur, bir haksızlık 
yapılmıştır; şimdi emir veriyorum diğer 22 ma
ğazayı Tirebolu'dan evvel gelen bu mağazalar] 
kapatıyorum, ancak ondan sonra sıra Tirebo
lu'ya gelecek.» derler de, yine hürmet ve say
gıyla karşılarında dururum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANA Y t BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem, arkadaşlarım. Sayın Et
ileni Kılıenğlu arkadaşımızın elindeki ıslahat 
programı benini elimdeki vesikalara uymadığı 
için tetkik ettireceğim, dedim. Kapatılacak ma
ğazalar listesinde Tirebolu 8:5 ncü değil, 24 ncü 
sırayı işgal ettiği halde, kapatılması tehir 

ı edilen mağazalar diye bir müstakil liste vardır, 
oradadır arkadaşlar. 

Bu sebeple elindeki vesika ile resmi vesika 
arasında böyle bir çatışma hali olunca bende
niz, mesuliyet taşıdığım için, kendisinin çok. 
arzu etmesine ve benim de temayülüm aynı 
olmasına rağmen, huzurunuzda İm. mağazayı 
açacağım demeye kendimi mezun addetmem. 
Bendeniz bunu tetkik ettireceğin». Nitekim bâzı 
arkadaşların da aynı şekilde müracaatleri oldu. 
AdanaYhm bir arkadaşımız müracaat etti. 
Adna'da bir mağaza kapatıldığı halde iki ma
ğaza da tehire tâbi tutulmuş ve tehirde de isa
bet görülmüştür. Bu kapatılması tehir edilen 
iki mağazanın .1.960 yılı bilançosu kârla kapan
mıştır. Diğeri kâr ihtimali olmadığı için kapa
tılmıştır. 

Şimdi, mesuliyet taşıyan bir insanın huzuru
nuza çıkıp politikası istikametinde çalışma, 
gayreti gösteren bir bakanlığa bağlı bir te
şekkül bu politika istikametinde gayret sarf 
ederken onun bizim politikamıza uygun vazife 
yapması beklenen insanlar olarak bize veri
len bilgiyi hiç nazara almamayı kendi poli
tikamıza uygun bir tutum olarak kabul ede
mem. Bu itibarla, Tirebolu, 24 ncü sırada ve 
kapatılacak yerler arasında olduğu için kapa
tılmıştır. Şahsan meşgul olup tetkik ettirece
ğim. Fakat arkadaşımızın misal olarak gös
terdiği Görele, tehire tâbi olanlar listesinde 
yev almıştır, ikinci bir tetkikle, kâra geçmesi 
imkânı olanlar tehire alınmıştır ki, bu mesai 
daha sonraki mesaidir, aradaki tezat da bura
dan doğmaktadır. Eğer arkadaşımız, siyasi mak
satlar dışında bir işletmeci olarak çalışan Sü-
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merbankm, kendisine verilen vazifelerin hu
dudu içinde ve Hükümet politikası istikametin
de (;alışmasını arzu ediyorsa bunun hesabı 
yapılmadan huzurunuzda bir karara bağlan
ması, tutumumuzun ciddiyeti hakkında vatan
daşı haklı olarak tereddüde sevk eder. Şimdi 
işin tetkika ihtiyacı vardır. «Şahsan tetkik 
edeceğim;» diye arz ediyorum. Misal ve mütalâa
larını takibecleceğim. ve 1 > i i• mesuliyet var ise, 
mesullerini, de arıyacağım. Tabiî mağazayı da 
açtıracağını. Şayet buyurdukları gibi değilse, 
hesapları açılmasına imkân vermiyorsa, arka
daşımın haklı mütalâalarımızı kabul etme 
lerini rica ediyorum. Huzurunuzdan ayrılma
dan önce bir huhnsa daha işaret etmek isterim : 

Görele tehiri' tâbi olan kazalar arasında 
yer almış bulunmaktadır. Tirebolu ise kapatıl
ması icabedenler arasında ve 24 ncü sırada bu
lunmakta dır. 

BAŞKAN -••• Sayın Ut hem Kılıçoğiu. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; sözlü sorumun iki esaslı 
kısmı vardı. Birisi, Sümerbank perakende sa
tış mağazalarının kapatılmasının vatandaşın 
günahı ile değil de, müessesenin tedbirli ha
reket edememesi dolayısiyle, bir tüccar gibi ha
reket etmeyi bilmemesi dolayısiyle zarara uğ
radığı, ikinci husus ise, objektif esaslara göre, 
yapılan tesbitiıı tatbikinde politik mülâhazala
rın yer aldığı idi. Sayın Vekil Beyefendi bu
yuruyorlar- ki, 24 ncü sıraradır. Hayır, 84 tane 
kapatılacak mağazadan (>2 tanesi sıraya ria
yet edilmeden kapatılmıştır. Geriye 22 tane ka
lır. 1 den 84 e kadar devam eden listede 22 nci 
sıradaki durmaktadır. Beyefendi durumu 
esaslı eskilde tetkik etmemiş olacak, aslında 
öyle değildir. Bendeniz Umum Müdürle görüş
tüm, bu listeyi tanzim eden zatla görüştüm, 
hattâ kendileri hatayı kabul ettiler de, 
biz resmen sorulmadan cevap veremeyiz dediler. 

Tahkik edilmiş, hesabı kitabı yapılmış 22 ta
nesi sıraya riayet edilmeden tehir edilmiş. 
Şimdi Görele ile Tirebolu'yu mukayese ediyor
lar. Tetkik ettirecekler ve korkarım ki, evvelâ 
Görele'yi kapat ti raeakl.ardır. Bu olmaz arka
daşlar. 22 nci sıradaki duruyor. 84 ncüye gel
meye daha var. Kapatılanlar kapandı gitti, Sü
merbank Umum Müdürü böyle ifade etti. «O 
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&aman yananlar yandı, geride kalanlar dâvayı 
kazandı.» Böyle şey olmaz arkadaşlar... 

Elimdeki malûmat yanlış değildir, ıslahat 
programına aittir. # 22 tane müessese 'duruyor. 
Tirebolu kapatılıyor. Bunun artık tetlkikı fa
lan diye bir şey yok arkadaşlar.. Sayın Bakan 
«Mesuliyet yüklenmiş bir kimse olarak burada. 
peşin konuşma yapamam» diyor. Biz hava mı 
yülklendik? Biz de mesuliyet yüklendik. Mesuli
yetin derecesi olduğunu kabul etmiyorum. Eğer 
bir yerde mesuliyet varsa orada ciddiyet var 
dır. Islahat programına göre en .son kapatıl
ması gereken yer olan Tirebolu, politik mülâ
hazalarla kapatılmıştır. MeseLe budur. 

İkincisi: Objektif mevzu olarak kâr ve za
rar mevzuu getirilecekse buna ben de tarafta- . 
rım. Bu müessese daha doğmadan öldürülmüş
tür. İlerde ne olacağını kim biliyor? Belki de 
kâr edenler arasına girecekti. Belki de boşa 
çıkacaktı. Belki de onun için bendeniz bu açık
lamayı yapmalk mecburiyetinde kaldım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıl m ıştır. Şim
di dördüncü soruya geçiyoruz. 

4. — Giresun Milletvekili E t hem Kıhçoğlu'-
nun, Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilk
okulu binasının 1960 '- 1961 yularında yapılan 
tamiratiyle ilgili hususlara dair MUM Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

BAŞKAN — Soru sahibi .buradalar. Veki l i . 
Buradalar. .» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) —• Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ EÎ İTÎM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Corum) —• Muhterem Başkan; Sayın 
Ethem Kılıçoğlu arkadaşımın sorusu ile alâkalı 
dokümanları, mahallinden talebetmiş bulunuyo
rum. Henüz gelmemiştir. Tensip buyurtılursa 
10 gün mühlet istiyorum. % 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Kabul ediyor
lar, 10 gün mehil verilmiştir. 

5. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açılma
sının kararlaştırılmış olup olmadığına dair so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi tncesulu'nun 
sözlü cevabı (6/164) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bu

rada. Millî Eğitim Bakam da buradalar. Soru-
-yu okutuyorum. 

26 .12 .1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açıl
masının kararlaştırılmış olup olmadığı; karar
laştırılmış ise öğrenime ne zaman başlanabile
ceği hususlarının Sayın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim, saygılarımla.. 

Konya Milletvekili 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ ECİTlM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU . (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
Konya Milletvefkili, Sayın İrfan Baran'm sözlü 
sorularını cevaplandırıyorum. 

7344 sayılı Kanun gereğince S Yüksek İs
lâm Enstitüsü açılmak üzere 20 şer öğretmen, 
4 er asistan, 4 er memur kadrosu alınmış, bun
lardan biri istanbul'da önce İmam - Hatip Oku
lu binasında bilâhara Fındıklı'da • Namık Ke
mal İlkokulunda 19 .11 .1959 tarihinde faaliye
te başlamış ve diğer ikisinin kadroları (L) cet
velinde bırakılmıştır. 

istanbul Yüksek islâm Enstitüsünün halen 
yatılı ve gündüzlü ı.dmak üzere 221. öğrencisi 
vardır. Enstitü 1962 - 196ri öğretim yılı sonun
da ilk mezunlarını verecektir. 

Bahis konusu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra Konya'da bir müteşebbis heyet mahallen 
halktan toplanan teberruîarla 5 katlı bir bina 
yaptırmış, eksiklerinin tamamlanması için Mil
lî Birlik İdaresinden de 300 bin liralık bir yar
dım sağlanmıştır. 

Ancak Konya'da yüksek seviyede din öğ
retimi yapacak bir öğrenim' kurumunun muh-
tacolduğu öğretim kadrosunu temin etmek güç
lüğü karşısında bugüne kadar açılamamıştır. 

Yüksek islâm Enstitüsünün Konya'da açı
labilmesi için yeterli bir öğretim kadrosunun 
teminine çalışılmaktadır. Bunu sağladığımız 
takdirde açmaktan ancak memnuniyet duyaca
ğız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarımı, Sayın Bakanın ifade eyledikleri gi
bi, hamiyetli Konya halkı aralarında topladık-
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lan paralar ile 5 katlı, modern, arsasiyle bera
ber iki milyon lira civarında bir paraya mol 
olan bir binayı-bu iş için hazırlamışlardır. An
cak Konya islâm Enstitüsünün açılacağına dair 
verdikleri haberi geçen yıl da endişeli günler 
geçirmiş olan Kanya halkına verilmiş bir müj
de olarak kabul ve kendilerine teşekkür edi
yorum. Yalnız öğretim kadrosu bulamadıkları 
için açılamayacağına dair beyanlarına çok üzül
düm. Türk Milleti islâm dinine büyük eleman
lar yetiştirmiş ıbir millettir. Bugün bir tek İs
lâm enstitüsüne kâfi eleman bulamıyacak hale 
gelmiş olması, hakiki ten üzücü, elem verici bir 
hâdisedir. Böyle bir kadronun henüz mevcudol-
madığı beyan edildiğine göre bundan sonra da 
temin edilmesi mantıki olamaz. Bu bakımdan 
Sayın Bakanlıktan ricamız, memleket dışındaki 
islâm ülkelerinden, Hindistan'dan, Pakistan'
dan... Bu işe ehil ve kifayetli elemanlar' bula
rak bu enstitünün faaliyete geçmesinin temini
dir. Bu suretle Hükümet programında da yer 
almış olan bu hususun yerine getirilmesini has
saten ve tekraren istirham ederim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Boru cevaplandırılmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Naci öktem'-in, 
Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayısına ve 
kiremit yerine kullanılan saclara dair sorusuna 
Ticaret Bakanı İhsan Gür san ve Bayındırlık Ba
kanı Emin Paksüfün sözlü cevapları (6/167) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada... Ticaret ve Bayındırlık Bakanları da bu
rada. Soruyu okutuyorum : 

27 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret ve Bayındırlık 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Naci Öktem 

1. Türkiye'de kaç kiremit fabrikası vardır? 
Hangi şehirlerdedir ve bu fabrikaların senelik 
istihsali ne kadardır? 

2. Bu fabrikalar memleketin ihtiyacına ce
vap verebiliyor mu, kiremitin metre karesi kaç 
oradır? 
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3. Kiremit yerine kullanılan saclar yerli 

midir, yerli ise metre karesi kaç liradır, Avrupa 
is:'' kaç liradır? 

4. Ne kadar ithal edilmiştir, ithal edilen 
sacların metre karesi kaç liraya mal olmuştur? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem arkadaşlar ve Muhterem Baş
kan; istanbul Milletvekili Sayın Naci öktem ar
kadaşımın sorusunun Bakanlığıma aidolan -kı
sanlarına cenaplarımı arz ediyorum : 

Türkiye'de mevcut kiremit fabrikaları ile 
bulundukları şehirlere, senelik istihsal miktar
larına ve bu fabrikaların memleket ihtiyacına 
cevap verip veremediğine, kiremitin metre ka
resinin kaç lira olduğuna; kiremit yerine kul
lanılan sacların yerli mi, yerli ise metre kare
sinin kaç lira olduğuna dair ilk üç sual esasın
da Sanayi Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Ancak, Sanayi Bakanlığından temin olunan 
malûmata, göre; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanu
nu gereğince Sanayi Bakanlığına işletme cet
veli gönderen özel sektör kiremit fabrikalarının 
vilâyetlere göre dağılışı ve bunların 1960 yılı 
fiilî istihsal miktarları şöyledir. 

Türkive'de 93 aded kiremit fabrikası vardır. 
Bıı fabrikaların 1960 yılı fiilî kiremit istihsal 
miktarı 127 856 156 adeddir. Buna ilâveten 
1 415 909 aded mahya tipi kiremitin de imal 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Aynı yılda iki resmî sektör fabrikasının is
tihsali ise 8 241 537 aded kiremit ve 70 630 
aded mahyadan ibarettir. 

Kiremit yerine kullanılan sacların büyük 
kısmı ithal malıdır. Düz olarak ithal edilen 
saclar iki merdane arasından geçirilmek sure
tiyle memleket dâiMllnde olulklu .hale getirile
bilme kt'e dir. Gümrük Tarife Kanununa göre 
düz olimıyan çinko kaplamalı sacların ithalâtı 

Şöyledir : 
Ton 1 000 T. L. 1 000 $ 

1960 
1961 (1.1 aylık) 

525 
1 933 

460 000 
3 595 000 

119 000 
399 000 

İthal malı düz olmayan çinko kaplamalı sac
ların beher kilogramının takribi fiyatı 1,20 ilâ 
1,80 dolar arasındadır. 

ithalât daha ziyade Batı - Almanya, Belçika, 
Fransa ve Yım#Bd3tafa\ia>n y^pilaiü^ta'da'r, 
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Çiriko kaplamalı düz olmıyan sacların ithal 

fiyatlarının yüksek olmıası dolayısıiylc bu nevi 
oluklu sacın ithali yoluna gidilm'eyip düz ola
rak getirilmekte ve memleket dâhilinde basit 
bir ameliye ile oluklu hale getirilmektedir. 

Maruzatını bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
•BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — M'ıılhterem arkadaşlarım; Türki
ye Vleki 'kiremit fabrikalarının sayısı katı ola-
raış Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilmiş de
ğildir. Ticaret Bakanı arkadaşımız, Sanayi Ba
kanlığından almış 'olduğu rakamlara göre, 03 
olarak ifade ettiler. Bayındırlık Bakanlığı ya
pı ve imar işlerince esas itibariyle bunların An
kara, Eskişehir, Sivas, Zonguldak, Kütahya ve 
Konya'da Türk narmlarma uygun olarak ima
lâtı olduğu malûmdur. Bu şehirlerin dışında baş
ka yerlerde de kiremit 'fabrikaları vardır. Fa
kat bunlar dağınık olup kapasiteleri birbirle
rinden farklıdır. 

Ortalama olarak, Bayındırlık Bakanlığında 
mevcudolan kayıtlara göre, yıllık kapasite, bir 
tek fabrikanın, iki milyon aded civarındadır. 
Şimdi bu durumda Türkiyenin bütün yapı ih
tiyacına bu kiremit fabrikaları cevap veriyor 
mu i . Bir bakıma cevap verecek haldedir. Bir 
bakıma ise cevap veremiyecek haldedir. Zira 
bahis m'evzu olan yalnız kiremidin muayyen 
bir yerde imali değil ihtiyaç bölgesine de ta
şınması meselesidir. Onun için taşıma güçlük
leri nazarı itibara alınırsa kiremidin ihtiyacı 
tam mânasiyle 'karşıladığı söylenemez. Kaldı 
ki; yapı faaliyetiyle bunun geniş olarak ilgisi 
bulunmaktadır. Acaba yapılarda yalnız kire
mitler 'kullanılabilir mi yahnt kn 11 an ılıyor TOH? 

Sayın arkadaşlar, bâzı yerlerde, bilhassa 
kar çok olan, yağışı çok, dolu çok yağan, don 
olan yerlerde kiremitlerle çatı kaplanmasının 
tervicedilmediği vâkıdrr. Çünkü bu hallerde, 
çatı kayması olmakta ki bunu önlemek için 
dalha ucuz görülen kiremit yerine, ondan başka 
bir örtü malzemesi kullanıldığı da vakıadır. 

, Kiremitin 'ortalama fiyatı 35 kuruştur. 1 M2 nin 
ortalama fiyatı ise 894 kuruştur. Ancak, 'bu ra
kamlara demin arz etmiş olduğum, önemli bir 
unsur sayılması lâzımgelen nakliye dâhil de
ğildir. 

'Simidi, bunun dışında demin 'Ticaret Baka
nı arkadaşımızın yüksek huzurunuzda arz et-
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miş olduğu üzere çatı kaplamalarında saç, dal
galı dediğimiz ondüle sac, düz sac, çinko kulla
nılıyor ve bunların büyük bir kısmı hariçten it
hal ediliyor. Bunun dışında yine çatı örtüsü 
malzemesi olarak bakır kullanılmaktadır. Fakat 
bakır dayanıklılığına n'lsbetle çok pahalıdır. 
E'ternit ve galvanizli saclar daha ucuzdur. Lâ
kin imalâtında kullanılan malzemenin bir kısmı 
hariçten gelmektedir. Soru sahibinin sorusun
dan kastın ne olduğunu tam bir vuzuhla anlı-
yamadığım için fazla malûmat veremiyeceğim. 
Ilürmetlerimi sunarını. 

BAŞKAN — Naci Ö'ktem 
Nx\CÎ ÖKTBM (Istanlbul) — Pek mulh'terem 

her iki Vekil Beye huzurunuzda teşekkür ede
rim. Yakın alâka gösterdiler Yalnız, muhterem 
Vekil beylerin bâzı yerlerde yanıldıklarını zan
nediyorum. Türkiye'de 93 kiremit fabrikasının 
'mevcudolduğunıı kendileri ifade ettiler. Bu 
m e/yanda Türkiye'deki fabrikaların Türkiye ih
tiyacını karışılıyacaik durumda olduklarını da 
söylediler. Bu bir hakikattir. Türkiye'de halen 
faaliyette nulunan kiremit fabrikaları Türk iş
çisinin emeğiyle yapılmış Türk malı fabrikalar
dır. Bunun karşılığı olarak bu fabrikaların 
imal ettiği kiremitler Anadolu'nun en ücra 
köşelerine kadar götürülerek ihtiyaç karşılan
maktadır. Bugün bu fabrikaları imal ettikleri 
kiremitleri yerinde teslim etme kudretine sa
hip bulunuyorlar. Kaldı k i ; 1960 - 1961 kam
panyasında bu fabrikaların imalâtları b'üyük 
çapta düşmüş bulunmaktadır. Çünkü Devletin 
yaptığı birçok okulları misal vermek suretiyle 
arz edeyim, birçok okul binaları saç kaplan
mak suretiyle yapılmış 'kiremit kullanılmamış
tır. Arada fark, sayın arkadaşlar çoktur. 

Döviz karşılığı ki şüphesiz bugünkü durum
da dövize olan ihtiyacımız karşısında sac. ge
tirmekte fayda, yoktur; kiremit kullanmakta, 
fayda vardır. Çünkü yerli malıdır. 

Sayın arkadaşlar, son günlerde de ihalesi 
yapılmış olan, aşağı - yu ta r ı 20 - 30, belki de 
50 o'kul binası vardır. Bu okulların çatılarını 
kiremitle örtmekten çekindiklerini müşaihade 
etmekteyim. Avrupa'dan getirilecek olan sacla
rın m2 si büyük bir yekûn tutmaktadır. Aldan
mıyorsam, 55 - 56 lirayı bulmaktadır. Halbuki, 
kiremitler cüzi ve ufak bir fiyatla saltılmakta 
ve' memleket ihtiyacm'a cevap vermektedir. De
mek oluyor 'ki Türkiye'deki kiremit fabrika-
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lan memleketin ihtiyaçlarına cevap verebili
yor. Şu günlerde dışarıdan sac getirilmesi ben
ce doğru değildir. Kiremitler, tamamen sıthlhi 
bir kaplamadır. Saclar ise yazın fazlaca ısındı
ğından dolayı altında durulamıyacak bir hal 
alır. Ayrıca, dışardan getirilen saclar dolayısiy-
le kiremit fabrikalarında büyük miktarda iş
sizliğe sebebolmaktadır. Vekâletlere çok ş/ikâ- ı 
yötler vardır. Vekil beylerden istirham ediyo- | 
ruın, bu bapda namütenahi şikâyetler olmakta
dır ve büyük dedikodulara selbelbiye't vermek
tedir. Bu hususların tetkikini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda ifade 
edebildiğim bu ufak çaptaki. Türk işçisinin 
emeği ile meydana getirilen kiremitlerin 'mem
leketimizde kullanılmaları her bakımdan fay
dalı olacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım 
efendim. 

•BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. -— Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bâki'nin, beynelmilel Ktpni'mizmin memle
ketimizde yapmayı arzulıyacağı yıkıcı faaliyet
lere karşı ne. gibi tedbirler alındığına, dair Baş- \ 
bakandan sözlü sorusu (6/168) 

BAŞKAN ' — Soru sahibi buradalar. Başba
kan? Yoklar. Namına cevap verecek Bakan da 
yoktur. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. -— Çankırı Milletvekili Şaban Keskindin, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile kabul edi
len Servet Beyannamelerinin kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/169) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yoktur. Vekili de 
yoktur. Gelecek Birleşime bırakıyorum. 

.9. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoy-
fu'nun, izmit Akşam Tekniker Okulu Müdür 
muavinlerindeıı biri hakkında, usulsüz diplo
ma tanziminden dolayı tahkikat açıldığının doğ
ru olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/170) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yoktur. Vekil de 
yoktur. Soruyu gölecek birleşime bırakıyorum. 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çüesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp topla
nan ruhsatnameli silâhların iadesi veya bedelle
rinin ödenmesi hususunda' ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/171) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. İçişleri 
Balkanı yoktur. Soruyu gelecek birleşime bira-' 
kıyorum. 

9 

11. ---- Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Yüksek Adalet Divam eski Başkanı 
ile Başsavcısının muhafazası için polis tahsis edi
lip edilmediğine dair Adalet ve İçişleri Bakan-
lanndan sözlü soru önerg,esi (6/172) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Her iki 
Vekil de yoktur. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

12. —- Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Zi
le - Amasya şosesinin bozulmuş kısımlarının ne 
zaman yapılacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/173) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır.. Bayın
dırlık Vekili buradadır. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eski Zile - Amasya şosesi olup, uzun zaman 

bakımsız kalmış olması sebebiyle tamamen bozul
muş durumda bulunan yolun, halen ne kadar 
kısmının yapılmış olduğu ve yapılmamış müte
baki kısmın ise ne zaman yapılacağının ve bu yo
lun Karayolları programına dâhil olup olmadı
ğının sözlü olarak Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

ı 8 . 1 . 1962 
Ali Dizman 

Tokat 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Sayın Ali Dizman arkadaşımız, 
Amasya ve Tokat illerinin müşterek bir yolu
nun bugünkü durumunu söz konusu ediyor, 
bakımsız olduğunu söylüyor ve yolun ne ka
dar kısmının yapıldığını ve geri kalan kısmı
nın ne zaman yapılabileceğini cevaplandırma
mı istiyor. 

Sayın arkadaşlar, durumu söz konusu olan 
bu yol kısmı, Amasya ili içimdeki Devlet yolu 
başlangıç, noktası olaraik alınırsa, iki ili ilmi

klendiren 43 Km. İlk il yolu siayılması lâzımge-
Er. Bu il yolunun, Amasya ili hududu dâ
hiline kadar olan 8 Km. lik kısmının -stabili
ze olarak yapımı tamamlanmış, 5 Km. lik kıs
mının teisviyesi yapılmış durumdadır ve 1961 
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yılı içinde de faaliyet devam etmiştir. Buna 
mukabil Tokat ili içinde bulunan otuz kilo
metrelik kısım,, bir il yolu standardından çok 
uzak, kısmen patika durumunda yetersiz bir 
yoldur. Bütün bu vaziyete_yağmeıı,~ Tokat ili
nin yapılması iktiza eden, mevcut bayındırlıîk 
•işleni arasında gene de bir öncelik sırası almış 
değildir. î l çapında olan çalışmalar arasında 
sırası başta gelmiyor. Bu yol inşaatının ancak 
gerideki sırada bulunmuş olması, yapılacak 
daha pek fazlla iğlerimiz bulunduğunum bir 
örneğidir. Bendeniz de Bayındırlık Bakanı 
olarak bu il yolunu ve buna benzer ill'er yol
larını yapmanın zaruretini kabul ediyorum. 

Şimdi 1962 yılı tahsisat durumu; bu de
rece belirgin ihtiyacın ele alınmasına elveriş
li görünmemektedir. Bu 30 kilometrelik yol 
kısmınım iıl bakıımından yapılması mümkün gö-
riilmlem ektedir. 

Bu il yolunun Devlet yolu manzumesıine 
alınması bir kararname çıkarılarak mümkün 
olsa dahi Devlet yollarının heyeti umumiyesi 
anasında iş mütalâa edildiği zaman gene 1962 
yılı içlin mümkün görülmemektedir; em azın
dan bugünkü bütçe imkânlarımızla. Bu itis-
barla özet olarak şunu söyliyebiliriz; Amas
ya ve Tokat, yani Zile - Amasya arasındaki yo
lun, Amasya içindeki Devlet yolundan ayrılma 
noktasından itibaren Tokat ili hududuna kadar 
olanı kısmı tamamlanmış olacaktır. Bir imkân, ta-
hassül etmediği takdirde, 1962 yılı içinde, ne Ka
rayolları taralından, ne de il tarafından Tokat 
ili içindeki kısmın gerçekleşmesi mümkün görül
memektedir. Bununla beraber, arkadaşımızın, 
sorusunda söz konusu ettiği bu yolun, önemli bir 
yol olduğu hususuna şahsan kaani olduğum için. 
pek çok bir para tutmıyacaksa, böyle bir tahsi
sat tefriki imkânlarını araştırmak istiyorum. Bu 
itibarla böyle bir tahsisat bulunduğu takdirde 
1962 yılı içinde Amasya yollarının da diğer işler 
deki sıravla ele alınması mümkün olabilir. Aksi 
halde 1962 ye 'girdiğimiz ândaki plân çerçevesin
de, bu yolun gerçekleştirilebileceğini arz ederim 

(BAŞKAN — Ali Dizmarı. 
ALI DlZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, Vekil Bey bu yolun lüzumuna kaani ol 
duklannı ancak aynı vilâyetteki diğer yollar sı-
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rasında dokuzuncu sırayı işgal ettiğini beyan et
tiler. Yani, demek oluyor ki, bu yol, yapılacak 
pek çok yollardan sonra gelmektedir. Halbuki bu 
yol eski bir şosedir. Pek eskide değildir. Bugün, 
patika şeklinde de değilse de motorlu vasıtalara 
yol verebilecek durumdadır. Bu yol, bu derece 
ihmal edilebilecek basitlikte bir yol olsa idi Amas
ya vilâyeti de bu yolun kendi hudutları içindeki 
kısmını yapmaya teşebbüs etmezdi. Yolun inşası
nın bu kadar geriye atılması bu yolun ehemmi-
yetsizliğinden değil, doğrudan doğruya vilâyetin 
hususi idare bütçesinden bu yola para ayırmama 
durumunda olmasındandır. Çünkü; bu yolun geç
tiği kısımlarda büyük köprüler yapılması icabet-
tiği içindir ki; vilâyet kendi imkânlariyle* bunu 
yapamamaktadır. Onun için de daima geriye atıl
maktadır. Fakat bu hiçibir ızaman bu yolun diğer 
yollardan daha ehemmiyetsiz olduğu mânasında 
mütalâa edilemez. Bu sene ben takririmi vermez 
den bir müddet evvel Karayollarına bağlı mühen
disler gelmişler ve bir miktar çalışmaya başlamış
lardı. Sonra çok âcil bir işleri çıktığı için geri 
gitmişlerdir. Biz, bu hareketi, bu yolun bu yıl he
men yapılacağı mânasında anlamıştık. Ve geri gi
den mühendisler tekrar bahara geleceklerini be
yan etmişlerdi. Bu itibarla, sanıyorum ki, Sa^rn 
Bakanın aldığı malûmat, sadece il makamından 
aldıkları malûmattır ki, bu malûmat hakikatlerin 
tâ kendisi değildir. Durum, özel idare bütçesine 
göre ayarlanmıştır ve buna göre cevap vermişler
dir. Onun için, Sayın Bakandan rica ediyorum 
sadece il makamınca değil, diğer makamlarca da 
tetkik ettirsinler durumu. Bu yolun kısa zaman
da yapılmasını temin buyururlarsa Zile - Amas
ya arasındaki yolda 36 kilometrelik bir kısalık 
vücuda getirilmiş olacaktır. 20 köyün ve un fab 
rikalarmın da menfaati ıgöz önüne alarak sade
ce vilâyet makamlarının yazdıklariyle değil, ken
dilerinin de bizzat tetkik ederek bu yolun ehem
miyetini takdir etmelerini temenni ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Gün
demde daha başka sorular da vardır. Fakat vak
tin hayli ıgecikmiş olmasından dolayı birleşimi, 
2-1.1,1962 Çarşamba günü saat 15 te toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati ; 10,25 
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19Ö1 malî yıb Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmdJrî 

Kanuna verilen oyların sonucu 
ı (Kamın kabul edilmiştir.-) 

, 

« 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatipoğln 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Dinin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

4 5 0 
t 235 

228 
1 
6 

?14 
! 

/Kabul edenler] 
AYDIN 

Oriıatı Apaydın 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ayda'r 
Hal.it' Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksov 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Aıkay 
Burhan Arat 

Süreyya Endik 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pdrinçcioğlu 
"" EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sarnıç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli -
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Sii'lflıVitnan TIıiılii 
• O t l A v y 'IULOJIA *J'XU1.CI 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Eritmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

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

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermaneı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
Fuat Arna 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi D'orman 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyahşan 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Malım et Gök er 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlan. 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun * 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran , 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

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

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Basit Hatipoğlr 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

22 .1.1962 Ö : İ 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaioğhr 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda, Gül ey 
Orhan Naim Hazinedaı 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Çeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geyeei 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Gö|jer 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız . 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müfîtüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
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ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

Seyfi 4öztürk 
İSTANBUL 

Tahsin Denıiray 

[Oya hatılmıyanlar] 

Saadet Evren 

NİĞDE 

Asım Eren 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral (B.) 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin* 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki * 
Veli Başaran 
Haısan Dinçer 
Şevki Güleı (1. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Ker«m özean (1.) 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
lamail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıöğlu (1.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker (1.) 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal -

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
t'b rahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu (B.) 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 

DIYABAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Hürrem Müflügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Eıthem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nccmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

Celal Küıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Gihad Baban 
Suphi Baykaım 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğ'lu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven (B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
flhami Sancar (B.) 
İsmail Ha'kkı Tekdnıel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasü Oslma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avlıi Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
Ali özd'ikmenli 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüspala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi r 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bil'gisu 
Hâldan Kısayoi 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosibi 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

M. Meclisi B:36 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
İhsan Tekinalp 

MUŞ ' 
Sait Mutlu 
Sami öztürlk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsıoy 
Ali Baran Mumcuoğlu 
'(î.) 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar "Özalp » 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raf et Aksoy (Bşy V.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça] 
Fu&d Sirmen (Başkan) 

22.1,1962 O 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Mü'Sİihittin Güreı-
(1 t).) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

8URD 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğiu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraımlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağtmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Taıht'akılıç 

VAN 
İhsan Bedrrhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

•YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Mu§ 1 
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1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağttı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmdak. 

Kanuna verilen oyların sonucu 
# (Nisap hâsıl olmamıştır.) 

Üye sayısı 450 
Oy verenler 184 

Kabul edenler 179 
Reddedenler 1 

Çekinserler : . 4 
Oya katılmıyanlar 270 

Açık üyelikler : 1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktinıur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Savının 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkau 
Fuat Börekçi 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
îhsan Ataöv 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 

[Kabul 
Reşat uzarda 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırım I J 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
ll'alit Rıza Ünal 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çaaga 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmus Arslan 

Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Cevat "Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Mzamettin Erkinim 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

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

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Katip Tahir Burak 
Tahsin D emi ray 
Ali Coşkun Kırca ' 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Eüsamettin Tiy atışan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adai 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Ahdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Melhnıet Sağlam 
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Bahri Yazıı? 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mckki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Hal'it Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatapoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hur rem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN / 

Vahap • Dizdar oğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Nâim Hazinedar 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Rahmi Çelte'kli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 

Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
JEL Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR | ANKARA 
Mehmet Turgut İhsan Köknel 

ANTALYA 
Nazmi Keriımoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral (B.) 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Melhımet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Asini Yılmaz 
Şüıkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan (I.) 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 

O'sman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Musıtafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Pafksüt (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörül 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

Ömer Eken 
Raf et Eker (I.) 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 
Mehmet Yavaş 
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BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Domir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikfoag (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu (B.) 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

M. Meclisi B : 36 
I DİYARBAKIR I 

Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

1 EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özogııl 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu | 
[Iürrem Müftügil 
Vııer Faruk Sanaç 

Kemal Satır 
ERZİNCAN 

I lüsanıettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğd'u 

I Andık Perinçek 
I ,\ra«i Yıldırım 

ERZURUM 
• Hrtıığrul Akça 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk | 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

I Muzaffer Canbolat 
I Kudret Mavitan 

Mithat San 
Süleyman Ünlü • 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu \ 

i Etüıem Kılıç oğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali ı 

GÜMÜŞANE i 
Necmeddin Küçüker I 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
İnayet Mursaloğlu | 

22.1.1962 0:1 
İÇEL I 

Jelâl Kılıç 
sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Aüak 
liya Altıhoğlu 

Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Vürettin Bulak 
Ömer Zekâi Dörman 
(Başkan V.) 
öaadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka. 
Muhittin Güven (B.) 
lilmi Oben I 

' Yhmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
lleşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mçiımet Ali Aytaç 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga , 
Rnffin Oümüşpala i 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan ' 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Nvecip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 

KARS 
Necrafettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

Kemal Ökyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenîi 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Aiâaddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

•KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen ' 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
1 laldan Kısayol 
>weyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aylan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Şaft Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbete 
Sadrettin Tosbd 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Özfcürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nıımanoğlu 
(î.) 

• NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi S oy er 

ORDU ^ 
Raf et Aksoy (B. V.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

M. Meclisi B:36 
Şâdi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğhı 
(B.) 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğhı 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

22 . 1 . 1 9 6 2 O : 1 
SİVAS 

Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Giiner Sapsözen ' 
Tahsin Türkay 
Mehmet Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraimlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin düven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi Ökten 
Kâmuran ü ra l 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu* 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan ' 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlt 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıilu' 

VAN 
Muslih Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

. ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müfltüoğlıı 
Yusuf Ziya Yüeebilgrn 

[Açık üyelikler] 
MUŞ : 1 

x 



Dönem : 1 E 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : O 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 

Başkanlıkları tezkereleri ( 2 / 6 ) 

T. B. M. M. 
İdare, Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. : 3109 - 2011 

BAŞKANLIĞA 

1961 malî yılı Muvaaenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Senato Meclisi 

İDARE ÂMİRLERİ 

Kâmil Karevelioğlu Mehmet tf naldı Nihat Pasinli 

Millet Meclisi 

İDARE ÂMÎRLERÎ 

Bahri Yaz'ir * Muslihittin Gür a- Şevki Güler 

GEREKÇE 

25 . 10 . 1961 tarihinde Büyük Millet Meclisi fiilen teşekkül etmiştir. 1961 yılı Kurucu 
Meclis bütçesiyle alman 101 nci ödenekler, 102 nci denetçi ücreti ve 103 ncü üye yollukları 
maddesindeki tahsisatlar kalmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Riyaset Di
vanı. üyeleri ve denetçilere ödenek tediye edilemiyeceğinden her üç bölüm için ceman 5 865 500 
lira munzam tahsisata ihtiyaç vardır. 



- 2 -

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/6 
Karar No. : 4 

4 . 1 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanım teldii'i komisyonumuza havale edilmiş ol
makla İdare Âmiri ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

1961 yılı Bütçesinin Kurucu Meclis kısmının 101 nci ödenekler, 102 nci denetçi ücreti ve 103 
ncü üye yollukları bölümlerinde ödenek olmadığından Büyük Millet Meclisi üyelerinin kanuni is
tihkakları verilememektedir. 

Bu kanuni istihkakların tediyesini temin maksadiyle sevk edilen kanun teklifi komisyonumuz
ca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak teklifin başlık ve birinci maddesindeki (Muvazenei Umumiye Kanunu) tâbiri (Bütçe 
Kanunu) olarak değiştirilmiş ve ikinci madde terimleri Türkçeleştirilmiştir. 

Ayrıca komisyonumuzda son defa kabul edilen kanun tasarısına uygun olarak Başkanlık Diva
nı ve Denetçi ödenekleri yeniden hesabedilerek ekli cetvel buna göre tanzim edilmiş ve böylece ek 
ödenek miktarı 5 851 200 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu şekilde kanun metni ve cetvel yeniden tanzim edilmiştir. 
öncelikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

0. F. Sanaş 

Tabiî Üye 
F. Kuytak 

İstanbul 
R. Ülker 

Sakarya 
N. Bayar 

Sivas 
M. Vural 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Konya 
/ . Baran 

Sakarya 
T. Kapantı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Ankara 

/ . Seçkin 

Balıkesir 
Kadri özta§ 

Maras 
W. Kaplan 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Yozgat 
/. II. Akdoğan 

Ankara 
H. Oğuz Bekata 

Balıkesir 
A. Oğuz 

Ordu 
A. H. Onat 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

M, Meclisti ( S. Sayım : 5 ) 



KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
•DEĞIŞTİRlŞÎ 

CUMHURIYET SENATOSU VE MILLET 
MECLIS! İDARE ÂMIRLERININ 

TEKLÎPÎ 

1901 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1981 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetve
lin Büyük Millet Meclisi kısmının ilişik cetvel
de yazılı tertiplerine 5 865 500 jlira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 3. >— Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

1901 yılı Bütçe Kanununa bağlı YA/1') .işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Kurucu Meclis) 
Büyük Millet Meclisi kısmının plişik cetvelde 
yazılı tertiplerine 5 851 200 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -— Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (& S&ywı : 5 ) 



M. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin teklifine bağlı 

CETVEL 

Tahsisatın nevi 

ödenekler 
11 Başkan ödeneği 
13 T. B. M. Meclisi üyeleri ödeneği 
20 Başkanlık Divanı tazminatı 

Denetçi ücreti 
Üye yollukları 

12 T. B. M. Meclisi Üyeleri 

Yekûn 

Zammedilen 

11 000 
4 272 500 

59 700 
4 800 

+ 1 517 500 

5 865 500 

M. 

Karma Bütçe Komisyonunmı değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Tahsisatın nevi 

Ödenekler 
11 Başkan ödeneği 
13 T. B. M. Meclisi üyeleri ödeneği 
20 Başkanlık Divanı (tazminatı 

Denetçi ücreti 
Üye yollukları 

12 T. B. M. Meclisi Üyeleri 

Zammedilen 

Bölüm toplamı 

Toplam 

11 000 
4 272 500 

46 200 

4 329 700 
4 000 

1 517 500 

5 851 200 

M. Meclisi ( S. Sayı» : 5 ) 



5 — 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 18,1.1962 

Sayı: 249 
2/S 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18.1.1962 tarihli 23 ncü Birleşiminde Karma Bütçe Ko
misyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul olunan 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüblü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 19.1.1962 

Esas No: 2/6-2/3 
Karar No: 42 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 18.1.1962 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere ilişik olarak sunul
duğunu saygıyla arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk S anaç 

— I f c M M 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 5 ) 





Donem : 1 ğ\ 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Q 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile C. Senatosu ve Karma Bütçe 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri ( 2 /21 ) 

BAŞKANLIĞA 

1961 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun teklifimizi© gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Şevki Güler Muslihittin Giirer Bahri Yazır 

GEREKÇE 
Cumhurbaşkanlığı Dairesinin* 1961 yılı bütçesinin 301 nci büro giderleri bölümünün 40 ncı 

öteberi giderleri ile 80 nci memur ve hizmetliler yiyecek giderleri üe yiyecekle ilgili diğer gider
leri maddeleri, 402 nci bahçe su ve işçi giderleri bölümünün 12 nci su, 13 ncü işçi giderleri ve 
403 ncü misafir ağırlama giderleri için konulan ödenekler malî yıl içinde tamamen sarf edilmiş 
olduğu cihetle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için ilişik cetvelde gösterilen ödenek
lerin 1961 yılı bütçesine ilâve suretiyle tem nine zaruret duyulmuştur. 

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

Karma Bütçe Komisyonu 4.1. 1962 
Esas No. : 2/21 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale eidi'lnıiş olmakla İdare 
Âmirleri, Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Balkanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 301 nci (Buru giderleri), 402 jnci (Bahçe ve su giderleri) ve 
403 ncü (Misıafir ağırlama giderleri) bölümlerinde bulunan ödenekleri tamamiyle sarf edilmiş 
olması dolayısiyle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için bu bölümlere (95 000) liralık 
bir ek ödenek verilmesini temin maksadiyie kanun teklifi sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde ve alman mütemmin malûmattan ıbu bölüm
lere ait ödeneklerin Ekim ayımda bitmiş olduğu anlaşılmış ve malî yıl basma (kadar da daha dört 
aylık bir zanıan bulunduğu nazara alınarak teklif yerinde aniitalâa edilmiş, maddelerin 'nııüza-
keresine geçilmiştir. 

Kanun 'teklifinin başlık ve birintoi maddesinde geçen (Muvazenei Umumiye Kanunu) tâbiri bu 
kabîl akçalı kanunlarla tenazura temin maksadiyie ('Bütçe Kanunu) olarak değiştirilerek ve 
eikli cetvej.de tertip (bakımından yeniden, düzenlenmek .^çeiiy^ tadilen kabul edilmiştir, 

http://cetvej.de


İkinci madde terimleri Türçeleştirilmek suretiyle değiştirilmiş ve üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 

Balıkesir 
K. öztaş 
Sakarya 
İV. Bayar 

Başkanvekili 
Elâzığ 

II. Müftügü 

İstanbul 
A. Oğuz 

Sakarya 
T. Kapanlı 

t. 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin' 

İstanbul 
R. Ülker 

Sakaıya 
K. Yurdakul 

Yozgat 
//. Akdoğan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Konya 
/. Baran 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

Tabiî Üyo 
F. Kuytak 

Marag 
E. Kaplan 

Sâvas 
M. Vural 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Ordu 
A. İL Onat 

Trabzon 
A. $• Ağanoğlu 

MÎLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

1961 yılı Mavazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Muvazene Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Cumhurbaşkanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine 95 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. -
baren mer'idir. 

MADDE 3. -
Şakam yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

Bu kanun hükümlerini Maliye 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1061 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı 
kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 95 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğ-e girer. 

MADDE 3. — 
kabul edilmiştir.. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen 

M. Mecüni ( S. Sayım : 6 ) 



Millet Meclisi tdare Âmirlerinin teklifine bağlt T ö ? 

OBTVBL 

M. Tahsisatın nev'i Zammedilen 

Büro giderleri 
40 öteberi, giderleri 15 000 
80 Memur ve hizmetliler yiyecek giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer giderler 15 000 

Bahçe, şu ve işçi giderleri 
12 Su giderleri 30 000 
13 İşçi giderleri 20 000 

Misafir ağırlama giderleri 15 000 

Toplam 95 000 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirdim bağlı 

OETVBL 

M. Tahsisatın n^v'i Zammedilen 

Büro giderleri 
40 öteberi giderleri 15 000 
80 Memur ve hizmetliler yiyecek giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer giderler 15 000 

Bölüm toplamı 30 000 

Bahçe, su ve işçi giderleri '• -[ 
12 Su giderleri 30 000 
13 îşçi giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 50 000 

Mi#aör ağırlama giderleri 15 000 

Toplam 95 000 

M. Meclki .:- (S. SaymiB) 



_ r_ 
Cumhuriyet Senatosu- ; r - V "V ' 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü . . . 18.1.1902 

Sayı: 248 
m V : :-:'•• ' ' ' ' • • [ 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞIN* 

Cumhuriyet i^natosu ftenej. ̂ rujunun. 1 8 . 1 . lgöij tarihli 23 ncü Çirle^inde Kanjıa IŞ|tçe Ko* 
misyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul olunaitlOftl yİı $ t ^ K a n ^ û ^ 
6etveldfi değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ilişik iolarak sunuln^ur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. ' 
Suq4 ffapıi frgüblü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. * 
Karma Bütçe Komisyonu , v .., • 19 . 1 . 1962 

Esas No: 2/21 
Karar No: 13 

KtLİiKT MCIİSÎ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 1 . 1962 tarihÜ 8& a*ü Birleşiminde aynen kabul edilen 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l} işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyon raporunun Genel Karala» iaı&bine arz edilmek üzere ilişik olacak su* 
nuldttğunu saygıyla ara ödwim. 

SJmm& tBüfcşe Komisyon» 
S*rçkaıw 
Sâzığ 

;$' ö. F. Sanaç 

M •«•» 

M. iMesü«i (S. Saput t S ) 




