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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Sayını üyelerden bâzılarına izim -verilmesi hak
kındaki Başkanlık yazısı okundu, kabul edildi. 

Doğu - Anadolu'daki kuraklığın sebebolduğu 
kıtlık hakkımdaki rapor üzerine görüşüldü. Bu 
•konuda, Hükümet adına Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu' açıklamada bulundu. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Anfcan ve 9 
arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı 'maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bâzı maddeler eMemmesine dair 
Ö82Ö sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 
birinci maddesine bâızi' fıkralar ilâvesi hakkında 

kanun teklifi, ilıgili Bakanın haızır bulunmaması 
dolayısiyle, bir defaya malhisus olmak üzere gele
cek Birleşime bırakıldı. 

4 . 4 . 1962 Çarşamba günü saat 15 -ite topla-
nıltoıafe üzere Birleşime «on verildi. 

Başkam 
Başkanvekili 

Refet Aksoy 

Kâıtip 
Van 

Muslih Görerıtcus 

Kâtip 
İzmir 

Kadri özek 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

toprak reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye 
başlaınmasiyl'e ilgili 'her naniği bir çalışma yapıl
makta olup ölmadığmıa dair jözlü soru önergesi, 
Tanım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/233) 

2. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, 
malzemesi satmalınımış bulunan Sivas Esnaf Çar
cısı inşaatının bir an evvel yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, îmar 
ve takan Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/234) 

3. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayı*amoğ-
lu'nunı, 'kuraklıktan zarar gören Gümşane iline 
şimdiye kadar ne gibi bir yardım yapıldığına ve 
Amerikan yardımından bu ilin faydalandırılma-
ması sebebine dair sözilü .soru önergesi, Devlet Ba-
kanlılına gönderilmiştir. 06/2315) 

4. — İzmir Milletvekili Necip Miıkelâmöllu'-
nıın, Yılanların öcü ismindeki eserin temsilinin 
ne sebeple durdurulduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim (Bakanlığına gönderilmiştir. 
(16/236)' 

•5. — tamir Milletvekili Arif Ertunıga'nın, özel 
müessese ve iş yerlerinde fikren ve bedenen ça
lışanların haklarının kanunen sağlanması husaı-
hiında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/237) 

6. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, gecekondu .bölgeleri tesb.it edilerek bu Iböl-
geler dâJhilinde gecekondu yapılması .'hususunda 
rıe düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. ('6/238) 

7. — İstanbul; Milletvekili Hüsamettin Tiyan-
şan'ııı, Altınel Kolektif Şirketine ihangi illerde 
kaçar aded ilkokul binası inşaatı İhale edildiğine 
ve inşaatın istenilen zamanda ve ev&afta yapılıp 
yapılmadığına dair sözlü soru önergesi, Bayındır
lık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderiltmiş-
tir. ('6/239) 

8. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
n-u'D, Kadirli Kaymakamı Mehmet Can haıkkında 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/240) 

9. — Aydın Milletvekili Mehmet Vavaş'ıu, 
Kuzeytoatı - Anadolu Bölgesi elektrik ihtiyacını 
sağhyan santrallerin durumıuna ve elektrik borç
larım ödeaniyen belediyelere dair sözlü soru öner
gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/241) 

10. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ııı, 
orman dâvasının halli için Orman Genel Müdür
lüğü teşkilâtının yeterli olup olmadığına, dair 
sözlü soru önergesi. Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/242) 

Yazılı sorular 
i. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-

lesiz'in, Giresun 'köylerine getirilen içme suyunun 
diğer illere nazaran az olması sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 'gön
derilmiştir. (7/77) 

2. — İstanbul Milletvekili Üeşit Ülker'in, İrak 
Hükümetince ecnebilerin Irak'ta bulunan arazi
lerini tasfiye etmeleri hususunda çıkarılan Kanu
nun Türk emlâkine şümulü olup olmadığına dair 
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yazılı som önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/78) 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir'in, bâzı köylerinde ekinlere zarar veren 
kum fırtınasından doğan zararın teslbit edilip 
edilmediğine ve geçen sene de sel felâketi yüzün
den ekinlerini kay/beden bu köyler halkına bir yar
dım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 

Tasarı 
1. — Deflet Personel Dairesi kurulması hak

kındaki 160 sayılı Kanunun 8 nıci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/173) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Baythan ve 2 arkadaşının, OuımlhuTibaşkanlığı 
Armoni Mızıkasının Millî Eğitim. Bakanlığına 
devri ve yeniden teglkilâıtlandıırıılması hakkında 
Uçanım teklifi (2/180) (Millî Eğitim;, Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
5'5 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memurların 
maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun tekli
fi. (2/181) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

• ,4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata ve 11 arkadaşının, yapılmış ve 
•yapılmakta olan binalara ruhsat ve kullanıma iz-

dair yazılı soru önergesi, Tarım ve Ticaret Ba-
ıkaıılıMarına gönderilmiştir. (7/79) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, İk
tisadi Devlet Teşekkülleriyle Hazinenin payı olan 
banka ve teşebbüslerin idare merlislerinde ve mu
rakabe heyetlerinde 'bulunanlara dair yazılı so
ru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/80) 

ııi verilmesi hakkımda kanun teklifi. (2/182) 
(İçişleri, İmar ve İskân komisyonlarına) 

5. — öuım'huriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı ile Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, 23 sayılı Kanunun ilgası hakkında 
kanun teklifi (2/183) (Ticaret, Maliye ve Bütçe 
komisyonla rina) 

Tezkereler 
6. — lıstanlbuil Milletvekili Fahrettin Kerim 

Gökay, Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ve Zon
guldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama doku
nulmazlık'] arının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/236) (Anayasa ve Adalet Ko-
misyonlari'ndan mürekkep Kanma Komisyona) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunıga'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/237) (Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KATİPLER : Muslih Ctörentaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyeti tesbit etmek üzere 
yoklama yapacağız. 

(Konya milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN 

açıyorum. 
— Ekseriyetimiz var. Görüşmeyi 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Müşterek Pazara katılmamız hakkındaki gündem 
dışı sorusuna, Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'-
nun cevabı 

OĞUZ ORAN (İSTANBUL) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
OĞUZ ORAN (Devamla) — Müşterek Pa

zar hakkında. 

BAŞKAN — Bu, Hükümete intikal etmiş 
bir mevzudur. Konuşmanız Hükümeti ikaz ma
hiyetinde mi olacaktır? 

OĞUZ ORAN (Devamla) — Temenni ve ikaz* 
mahiyetinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 
Gündem dışı söz almış bulunuyorum. Mese

leyi bir sözlü soru ile Yüksek Huzurlarınıza ge
tirmek kabildi, ancak Anayasanın âmir hükmü 
icabı 25 Nisan tarihine kadar Yüksek Hâkim
ler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kanun tasa
rıları Mecliste görüşülmesi iktiza ettiğinden, 
mevzuun hayati ve âcil ehemmiyetine binaen, 
teamül dışı bir usule müracaat ederek mese
leyi yüksek ittılaınıza arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müşterek Pazar konusu partilerüstü, kül ha

linde Hükümet ve Meclisin müşterek çalışması

na tevdi edilmesi iktiza eden, yarının Türkiye-
sinin siyasi, iktisadi ve sosyal oluşunda büyük 
etkileri görülecek, mahzurları asgariye indiril
mek şartiyle büyük faydaları sağlanacak bir 
programdır. 

Yirminci asrın ikinci yarısında milletler, ik
tisadi ve içtimai gelişmelerin sırrını bloklar ha
linde karşılıklı dayanışma ve tesanütte bulmuş
lardır. Türkiye'nin beşerî ve içtimai hasletleri 
kendisini Batı blokunda mevki almayı emret
mektedir. Müşterek Pazar, Batı bloku memle
ketlerin iktisaden birbirlerine dayanışmalarını 
temin eden en mühim iç haklarından 'biridir. 

Türkiye 1959 yılının 28 Eylülünde Müşterek 
Pazara ortak âza sıfatiyle katılma talebinde 
bulunmuştur. O zamandan bu yana bu talep 
muvacehesinde alâkalı devletlere sadece beş 
memorandum, iki etüt ve beş not gönderilmiş
tir. 

lAçikça ifade edelim : Şimdiye kadar yapıl
mış müzakereler iyimser olmkatan çok uzak 
safhadadır. En son varılan netice Türkiye'nin 
ortaklığa alınması meselesinin daha etraflı bir 
şekilde tetkik edilmesi yolunda alâkalı Maliye 
Bakanlarınca alman karardır. Bu kabîl karar
ların tekniğine vâkıf olanlar, bu neticenin ümit 
verici bir mahiyet taşımadığını kabul ederler. 

Bu arada son iki ay içinde Hükümetin Müş
terek Pazara girmemiz konusunu ciddiyetle ele 
aldığını ve müspet gayretler yolunda olduğunu 
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M. Meclisi B : 69 
işaret edelim. Müşterek Pazara katılmamıza | 
zorluklar çıkaran Hükümetler arasında De 
Gaulle Hükümetinin yeni bir anlayış içinde ol
duğu müjdesini yeni Hariciye Vekilimizden 
öğrenmiş bulunuyoruz, ancak mesele ciddî ola
rak temelden alınmadıkça bu işaretler »ümit saf
hasından ileriye ulaşamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üç senedir devam eden gayretlerin netice

lenmemesi, meselenin derinliğine ve genişliğine 
ve lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınmamış ol
masındandır. 

Çalışmalarımız ve temaslarımız eksperler se
viyesinden iJeri bir duruma varamamıştır. Yük
sek seviyede temas imkânları aranmamıştır. Bir 
Avrupa Devleti NATO âzası olan Türkiye, dış 
ticaretinin dost ve müttefik camia devletleri olan 
Müşterek Pazarın altı devleti ile yüksek seviye
de müzakere imkânlarını bulma yolunda garip; 
bir lâkaydi göstermiştir. Müşterek Pazar müza
kerelerinde İngiltere Mührühas Lordu ile İrlan
da. Başvekili ile ekseri devletler Hariciye vekil-
leriyle temsil edilmektedir. Yunanistan bu kabil 
müzakerelere daimî olarak bir bakanlar grupu 
ile katılmayı itiyat edinmiştir. Biz ise camia 
devletleri ile yaptığımız resmî temasların başın
da ya bir umum müdürü veyahut da bir müste
şarı tevkif ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, çok acıdır, ortak 
veya müşterek azaları dışında Müşterek Pazar
dan istifade etmeyi düşünen üçüncü memleket
ler meselâ, Kostarika, Kolombiya dahi Müşte
rek Pazar nezdinde büyükelçi göndermek sure
tiyle temsil edildikleri, komşumuz î ran Bürük-
sel'de bu iş için görevli muayyen bir kadro bu
lundurduğu halde Türkiye, ortak devlet olmak 
arzusuna rağmen, ne bir büro kurmuştur, ne de 
yüksek seviyede bir temsilci göndermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım ikinci mühim sebep; J 
Müşterek Pazar konusunu Türk Parlâmentosuna 
maledilmemiş olmasıdır. Ne Kurucu Meclis zama
nında, ne de içinde bulunduğumuz altı aylık teş
riî devrede Müşterek Pazar konusunda en ufak 
çalışma fırsatı Meclise getirilmemiştir. Halbuki 
Batı parlâmentolarının hayati müzakere konula
rından biri budur. Müşterek pazarla ilgili encü
menler kurulmuştur, bu encümenlerde müşterek 
pazara katılmanın muhtemel dezavantajlarını 
öriliyecek tedbirler üzerinde çalışılır. I 

4 . 4 . 1962 0 : 1 
Öteden beri memleketimize taallûk eden Mil

letlerarası meselelerin Meclis murakabesi dışın
da kalması âdeta teamül haline gelmiştir. Mu
rakabe bir konunun mücerret Meclise getiril
mesi ile yapılamaz. Meclisin meselelere nüfuz 
edebilmesi için konu hakkında evvelden çalışma
lar yapması, bilgi ile müceJhlhez olması şarttır. 

Müşterek Pazar Avrupa endeggrasyonu me
selesidir. Böyle olunca Hükümetle Parlâmento 
arasında paralel bir çalışmanın zarureti aşikâr
dır. Müşterek Pazar mevzuunda iki müessese 
arasında iş birliği kurulmadığı gibi, bu istika
mette hazırlıkların işareti dahi mevcut değildir. 
NATO'da Paralâmentolarası toplantılarda, Av-" 
rupa Konseyinde Meclis adına vazife gören ar
kadaşlardan bu konuda yardım istenmemiştir. 
Halbuki bu kabîl çalışmaların plâtformunun ve 
ikliminin hazırlanması, adı geçen müesseseler
deki çalışmalarla kabildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devletlerarası ikti
sadi oluş milletlere iktisadi gruplar halinde ça
lışmayı emreder. Müşterek Pazar böyle bir zaru
retin neticesidir. Bugünkü şartlar içerisinde 
Türkiye Müşterek Pazara katılmaya mecburdur. 
Amerika dahi ilk günlerdeki çekingen durumu
nu terk etmiştir. Müşterek Pazara katılmanın 
faydaları yanındaki mahzurların asgariye indire
cek tedbirlerin şimdiden alınması gerekir. Bu va
zife Hükümetin olduğu kadar da Parlâmento
nundur. Parlâmento gereken müesseseleri der
hal kurmalıdır. Zaman olarak kaybımız çoktur. 
Hükümet, Parlâmento, basın ve iş adamlarımız 
ciddiyetle bu konunun üzerinde eğilmelidirler. 
Bunu beklemek milletin hakkıdır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

-BAŞKAN — Buyurun, Hükümet. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 

— Muhterem arkadaşlarım, Müşterek Pazar. 
mevzuunda Hükümet, sayın hatiplerin işaret 
buyurdukları gibi, birkaç aydan beri gayet ti
tiz ve devamlı çalışmalar yapmaktadır. 

Müşterek Pazarın kuruluşundan bu yana, 
Hükümetimiz ile bu camia arasında dört müza
kere cereyan etmiştir. Bunlardan ikisi İhtilâlden 
önce, ön müzakere şeklinde, ikisi de 27 Mayıs 
1960 dan sonra Ticaret Bakanının Başkanlığın
da bir heyet ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Baş
kanlığında ikinci bir heyetin yaptıkları müzake
relerdir ki, her birinde değişik tezler ve durum-
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Itırla karşı karşıya kalınmıştı. Vazifeye başladı- . 
ğımız günden bu yana Türkiye için hayati bir j 
mesele olduğuna bizim de kaani olduğumuz bu j 
meselede, Türkiye için en faydalı, mahzurları I 
en az hal tarzı ne olabilir ve karşımızda bulunan 
altılar grupu ile bu müzakere en iyi tarzda nasıl 
yürütülebilir mevzuu üzerinde gayet titiz, etraf
lı teknik ve siyasi seviyede çalışmalar yapılmış- i 
tır. 

Hükümet birçok demarşlar da yapmıştır, bâzı 
neticeler de istihsal edilmiştir. 

Arkadaşımız altolar camiası nezdinde, Tür
kiye'nin henüz temsil edilmediğini; birçok dev
letler, hattâ Müşterek Pazara ortak olarak ka
tılmayı arzu etmiyen devletler bile temsilci gön
derdikleri halde, Türkiye'nin camia nezdinde 
resmen temsilcisi bulunmadığını ifade buyurdu
lar. Bunda, yerden göğe kadar hakları var. 

Hükümet bu mevzuu ele almış ve mevcut 
mevzuat, Dışişleri Mevzuatı değişmedikçe, böy- { 
Ic bir temsilci göndermenin imkânsızlığına ka
naat getirerek, gerekli kanun tasarısını hazır
lamıştır. Bu tasarı halen imzada bulunmakta
dır. Birkaç güne kadar, ortak pazar nezdinde 
temsilimizi mümkün kılacak bir kanun lâyihası I 
sunulmuş bulunacaktır. Brüksel'e bir Büyükelçi 
gitmiştir. Bu Büyükelçimiz, muntazam olarak te
maslarını yapmakta ve intibalarıni, sık sık mem
lekete göndermektedir. Fakat Belçika nezdin-
deki temsilci camiamızın dışında Türkiye'nin ay
rı bir delegasyon ile temsil edilmesi için, arz et
tiğim gibi; kanun hazırlık safhasındadır. 

Bu meselenin Mecliste müzakere konusu ol
masına gelince; elbetteki milletlerarası müzake
re mevzuu bulunan bu dâvanın bu safhasında 
müzakere edilebilecek cepheleri vardır, aleni 
bir müzakereye tahammülü olmıyan cepheleri 
vardır. Bununla beraber; arkadaşımın gösterdi
ği ilgiye şükranla mukabele etmek durumunda- I 
yız. Hükümet büyük bir ciddiyetle bu dâvanın 
üzerinde eğilmiş ve gerekli tedbirleri almıştır. 
Çalışmalar hızla devam etmektedir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) ^ 

BAŞKAN — Müşterek Pazara katılma ko
nusundaki görüşme son bulmuştur. 

\ — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/238) I 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlara izin verilme- I 
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sine dair Riyaset Divanına yazıları «vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 4.4.1962 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Ankara .Milletvekili Ahmet Üstün, 37 gün, 
hastalığına binaen 11.3.1962 tarihinden itiba
ren. 

•Gaziantep Milletvekili Mithat San, 1 ay, has
talığına binaen 13 .3.1962 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 25 gün, 
mazeretine binaen 26 . 3.1962 tarihinden itiba
ren. •; 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 15 gün, 
mazeretine binaen 26 . 3 .1962 tarihinden itiba
ren. 

Muğla Milletvekili Turan .Şahin, 15 gün, mâ-; 
zeretine binaen 2.4.1962 tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 10 gün, 
hastalığına binaen 2.4.1962 tarihinden itiba
ren.. r 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 15 gün, 
mazeretine binaen 4.4.1962 tarihinden itibaren. 

Urfa Milletvekili Celâl öncel, 15 gün, mazere
tine binaen 4.4.1962 tarihinden itibaren, 

Kars Milletvekili Kemâl Okyay, 10 gün, ma
zeretine binaen 30.3.1962 tarihinden itibaren. 

ıBAŞiKAN — Şimdi teker, teker okutup rey
lerinize arz edeceğim. 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün, 37 gün, 
hastalığına binaen 11. 3 .1962 tarihinden itiba
ren. 

IŞAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Mithat San, 1 ay, has
talığına binaen 13.3.1962 tarihinden itibaren. 

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

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 25 gün, 
mazeretine binaen 26.3 .1962 tarihinden itiba
ren. 

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

\ 
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Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 15 gün, 

mazeretine binaen 26. 3 .1962- tarihinden itiba
ren 

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

Muğla Milletvekili Turan Şahin, 15 gün, ma
zeretine binaen 2 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren 

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

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 10 gün, 
hastalığına binaen 2 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden^ itiba
ren 

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

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 15 gün, 
mazeretine binaen 4 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren 

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

Urfa Milletvekili Celâl öncel, 15 gün, mazere
tine binaen 4 .4 .1962 tarihinden itibaren 

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

Kars Milletvekili Kemâl Okyay, 10 gün, ma
zeretine binaen 30. 3 .1962 tarihinden itibaren 

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

Anayasa Komisyonunun bir yazısı vardır. 
Okutuyorum. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve millet
vekillerinin teşriî vazifeleri dışında kazanç sağ-
Uyan hizmet ifasında bulunmamaları hak
kındaki kanun teklifinin incelenmesine başlan
madan önce yabancı devletlerde bu konudaki 
mevzuat ve tatbikat hakkımda Dışişleri Bakan
lığından bilgi istenilmiş olduğunun İçtüzüğün 
36 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Genel 
Kurula bildirilmesi hususunda Anayasa Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/71, 3/240) 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli, 26 Şubat 1962 tarih ve 1355 sayılı yazıları 
karşılığıdır : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sakıp 
önal ile iki arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve milletvekillerinin teşriî vazifeleri dı
şında kazanç sağlıyan hizmet ifasında bulun
mamaları hakkındaki kanun teklifinin komis
yonumuzca incelenmesine ' başlanmadan önce, 
yabancı devletlerde bu konudaki mevzuat ve 

tatbikat hakkında Dışişleri Bakanlığından bilgi 
istenmişti. 

Komisyonumuz bu bilgiler tamamlanmca ba
his konusu kanun teklifini gündemine almak 
hususunda karar ittihaz etmiştir. 

Keyfiyetin, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince Genel Kurula bildirilme
sini derin saygılarımla rica ederim. 

Anayasa Komisyon 
Başkanı Y. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — Elde olmıyan sebeplerden ötürü 45 gün 
içinde karara bağlanamıyan 25aded kanun 
teklifi için gerekli mehil verilmesi hakkında 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/239) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonunun bir yazısı 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan kanun 

tekliflerinden 25 tanesi, bir ay devam eden 1962 
bütçe müzakerelerini mütaakıben Meclisin 20 
gün süren tatili ve aynı zamanda işlerin çok
luğu yüzünden Tüzüğün 36 ncı maddesi ile 
kabul edilen müddet içinde müzakere olunarak 
karara bağlanamamıştır. 

Elde olmıyan sebeplerden ötürü 45 gün 
içinde karara, bağlanamıyan mevzübahs 25 tek
lif için münasip mehilin verilmesine müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Y. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

BAŞKAN — Bilginize arz olunmuştur. 
Kanunların sözlü sorulardan önce görüşül

mesi hakkında bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesiui arz ve teklif ederim, 
4:1 4 . 1962' 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

i . ' 

BAŞKAN — Takriri reylerinize' sunuyorum. 
Kabul edonîer... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. . . • ı 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve ta
kibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bâz% maddeler 
eklenmesine dair 6829 sayıh Kanunun 2 nci 
maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fık
ralar ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük 
ve Tekel ve İçişleri komisyonları raporları (2/55) 
(S. Saym : 49) 

BAŞKAN — Efendim, önce tadilden gelen 
maddeyi, ihâfızıatnızda canlandırmak mabsa-
diyle, okutacağım. 

(İçişleri Komisyonunun verdiği metin) 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sa

yılı Kanunu tadil eden 6829 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun : 

Madde 1. — 6829 sayılı Kanuna aşağıdaki 3 
ncü madde eklenmiştir : 

Ek Madde 3. — «Kaçakçılığı takip ile gö
revli makamların lüzum gördüğü her şahı» ve 
madde için göstereceği gerekçeli talep üze
rine, Bakanlar Kurulunca 6829 sayılı Kanuna 
göre te»bit ve ilân edilmiş madde ve eşyalar 
hakkında ilgili il valisinin başkanlığında, 
il jandarma kumandanı, il belediye, Ticaret, 
Sanayi ve Ziraat Odaları başkanlarından kurulu 
komisyonlar tarafından, içişleri ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarının müştereken hazırlıya-
cakları esaslar dâhilinde beyanname istenile-
bilir. 

Emniyet bölgesindeki yerli halk ve yaylak-
çılarm yayladan kışlağa dönen hayvanları ile 
çift hayvanları giriş müsaadesine tâbi değildir .p> 

(Söz istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ söz almak isti-
yenlerin, birer birer isimlerini yazalım... Buyu
run Ahmet Bey. 

AHMET SIRRI HOCAO&LU (Hatay) — 
Çok muhterem arkadaşlarını, kaçakçılığın meni
ne dair olan bu kanunun tedbirler kısmındaki 
beyanname meselesi birkaç celsedir müzakere 
edilmektedir. Bu tedbirlerin nelerden ibaret 
olduğunu, neleri ihtiva ettiğini ve vatandaşa 
nasıl zulmedildiğini, müsaadelerinizle kısaca arz 
edeceğim. 

Emniyet bölgelerinde oturan vatandaşlara, 
gece dışarı çıkma yasağı konmuştur. Bu va
tandaşlar, gün battıktan sonra ve sabah olma
dan evvel, ölüm ve yangın tehlikeleri karşısın
da bile olsalar evlerinden dışarı çıkamazlar. 

Bu itibarla bu vatandaşların bağları, bos
tanları, mahsulleri, harmanları ve hayvanları 
Allaha emanet olarak terk edilmiştir. Bu har
manların, malların, bağların, hayvanların alın
masından götürülmesinden, tahribedilmesinden 
hiç kimseye bir mesuliyet terettübetmez. Ted
birler bu mahiyettedir, arkadaşlarım. Bu ted
birler, bu kadar keyfi olarak yapılmaktadır. 
Bir köyün sınırlarından bir kaçakçı geçtiği 
şüphesine varılırsa; köyün hayvanları bir haf
ta müddetle suya indirilemez köy; kaçakçı te
lâkki edilir. Bâzılarının ahırlarından hayvanlar 
alınarak hudutlara götürülmüş, orada birkaç 
el silâh sıkılarak kaçak hayvanları yakaladık 
diye vatandaşları aylarca mahkemelerde sürün
dürmüş ve gece yasağına riayet etmiyerek ev
lerinden çıktı diye kaçakçı namı altında Öldü
rülmüştür. Bütün bunlar, bu kanundaki, tet-
birler faslı altında, namı altında yapılmakta
dır. Beyanname, bu tedbirlerden ancak bir kıs
mıdır. Binaenaleyh, bundan evvelki celselerde 
bu beyannamenin kaldırılması yolunda Yük
sek Meclisin gösterdiği temayülü, bu defa ko
misyon, daha ağır bir şekilde getirmiş bulunu
yor. Şimdi emniyet bölgesi içinde değil, emni
yet bölgesi dışındaki vatandaşlar da beyanna
me vermeye tâbi tutulabilir. Yani mahkeme ka
ran olmadan, gayet kolayca kaçakçılık zan ve 
şüphesiyle değil, kaçakçı namı altında beyan
name vermeye tâbi tutulabilir. Gelen madde 
bu kadar gariptir, bakınız arkadaşlarım mad
deyi okuyorum. 

«Kaçakçılığı takip ile görevli makamların, 
lüzum gördüğü her şahıs ve madde için göste
receği gerekçeli talep üzerine...» (Devam edin 
Beyefendi, sesleri) okuyacağım, okuyacağım. 
Kaçakçılığı takip ile görevli makam, 1918 sa
yılı Kanuna göre, bütün memurlar kaçakçılığın 
takibi ile mükellef ve sorumludurlar. Arkadaş
lar buna köy bekçisi de dâhildir. Bir köy bek
çisi isterse vatandaşları, malik oldukları her 
türlü madde hakkında beyanname vermek kül
fetine tâbi tutabilir. 
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Bu noktanın ehemmiyetle göz Önüne alın- I 

masını istiyoruz. Nedir bu, lüzum görmek meşe- I 
leşi? Muhterem arkadaşlarım, 9 bin kilometre^ I 
lik hudut üzerindeki vatandaşlarımız, tamamiy- I 
le keyfi 'bir muameleye tâbi tutulmakta ve ta- I 
mamiyle bir işkence altında bulundurulmakta- I 
dır. I 

Vatandaşlarımız, her yerde Anayasanın te- I 
minatı altındadır, deriz; ama, değildir. Bu böl- I 
gede vatandaşlarımız Anayasanın teminatı al- j 
tında değildir. Hayatlarından, mallarından I 
emin değildirler. Bunların hayatlarını, malları- I 
•nı emniyet altına alalım. Bu, Meclisin vazifesi- I 
dir. Anayasayı, memleketin her köşesinde bütün I 
virgülüne kadar tatbik edelim arkadaşlar. Baş- I 
ka türlü bu işin önüne geçmemize ve vatanda- I 
şm bu zulümden kurtulmasına imkânı maddi I 
yoktur. I 

Onun için arkadaşlar, Meclisin temayülüne I 
uyarak biz yeni ,bir teklifte bulunduk. Bu tek- I 
lif nazarı itibara alınırsa hiç olmazsa bu zulüm- I 
lerin bir kısmı ortadan kaldırılmış olur. Bu be- I 
yanname külfetini ortadan kaldıralım arkadaş- I 
lar. Beyanname külfeti ortadan kaldırılırsa bir | 
nebze plsun vatandaşların dertlerine derman I 
bulunmuş olur. I 

Mulhterem Arkadaşlarım, bu teklifi Yüksek I 
Divan Başkanlığına verdik. Yüksek Meclis tas- I 
vip buyurur, kanunlaşırsa bütün Cenup bölge- I 
sinde 9 000 Km. lik hudut civarında yaşıyan I 
vatandaşlar ferahlatılmış ve memnun edilmiş I 
olur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, 1918 sayılı kaçakçılığın I 
meni ve takibine mütedair Kanunu tadil eden I 
6829 sayılı Kanunun ikinci maddesine ek 1 nci I 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun I 
töklifimiz huzurunuzda müzakere edilmekte- I 
dir. I 

Mu'hterem arkadaşlarım; meseleyi açıkça or- I 
taya koyabilmek ve anlıyabilmek için 6829 sa- I 
yılı Kanunun ikinci maddesini okuyacağım : I 

«Madde 2. — Kaçakçılığın meni ve takibi I 
için lüzum görülen yerlerde icra Vekilleri He- I 
yeti ka-rarı ile emniyet bölgeleri ihdas olunur. I 

Emniyet bölgeleri dâhilinde Hükümetçe ge- I 
rekli engelleme tedbirleri alınır. îcabederse I 
umumi hükümler dairesinde arazinin istimlâki I 
yahut bu bölgelerde oturanların takan Kanunu I 
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hükümlerine göre başka yerlere nakil ve iskân
ları cihetine de gidilir.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, biz G-ümrük 
ve Tekel Komisyonunda, Kanun teklifimizi mü
dafaa ederken, 6829 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde beyanname verme külfetinin mevcut 
bulunmadığını dermeyan ettik. Bakanlar Ku
rulunun böyle bir yetkiye sahip bulunmadığını 
ifade ettik. 

Filhakika, Bakanlar Kurulu tamamiyle hu
kuki mesnetten âri bir beyanname külfetini va
tandaşlara tahmil etmiş ve bunu senelerce tat
bik etmiştir. 

Şöyle ki ; 6829 sayılı Kanunun ek ikinci mad
desinde belirtildiği veçlhile Bakanlar Kurulu 4 
mevzuda vazife icra etmek yetkisini hâmil bu
lunuyor : 

1. Hudut bölgelerinde emniyet bölgesi ih
das etmek; 

2. Bu emniyet bölgeleri dâlhilinde lüzumlu 
engelleme tedbirleri almak, 

•3. İstimlâk muameleleri yapmak, 
4. İskân 'Kanunu gereğince hudut 'bölge

sinde ikamet etmekte olan vatandaşları iskâna 
tâbi tutmak. 

Oörülüyor ki, burada bir beyanname külfe
ti ba'his 'konusu değildir. Bunu ileri sürdük. 
Gümrük ve Tekel 'Komisyonunda Da'hiliye Ve
kâleti Sözcüsü şu beyanda bulundu, dediler ki .-
«'Beyanname de bir engellemedir.» 

Mulhterem arkadaşlarım, biz engelleme ted
birlerinden şunu anlıyoruz: Tel örgü, mayın
lama, duvar, çukur ve saire. Engelleme ted'bir-
leri bunlardır. Beyanname ''bir engelleme de
ğildir, ben buna. inanmıyorum ve <o kanaatte de
ğilim. Esas itibariyle, ıgerek 'geçen devrede ve 
gerekse 'bu devrede ımuhtelif milletvekilleri ar
kadaşlarımız tarafından mesele Meclisi Âliye 
intikal ettirilmiş, sözlü storularla ve bütçe mü
zakereleri d'olayısiyle enine 'boyuna konuşul
muştur. Fakat hiçbir suretle Dahiliye Vekilleri 
kanun dışı olan bu 'beyannamelerin kaldırılma
sına iltifat etmemişlerdir. Bu vaziyet karşısın
da, biz 6829 sayılı Kanuna vuzuh vermek mak-
sadiyle 'huzurunuza bu kanun teklifiyle geldik. 
Kanun teklifimizle iki şey istiyorum : 

1. Esas itibariyle '0829 sayılı Kanunda yer 
almamış bulunan beyanname mükellefiyetini 
tamamen kaldırmak. 
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2. Olsa olsa. münhasıran kaçakçılıkla iş

tigal etmekte 'bulunan vatandaşlardan bu 'be
yannamelerin alınmasını derpiş etmek. 

Gümrük ve 'Tekel 'Komisyonunda müzakere 
edilen kanun teklifimizin bu kısmını okuyaca
ğım; birinci maddemizin orta kısmında: 

«..6 sayılı Tebliğde tadadedilen küçük ve 
büyük baş 'hayvanlarla eşya ve emtianın aza
lıp çoğalması veya başka yerlere taşınması 
halinde talimatname veçhile ilgili makamlara 
vermekle mükellef bulundukları 'beyannameler 
buna mümasil işlemler işbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren işlemden kaldırılmıştır.» 
«Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan 
kaçakçılığı sanatı mûtade Ihaline getirdiği veya 
kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan...» kimse
lerden bu beyannameler alınabilir, diyoruz. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu, 3 - 4 toplantı 
yapıp bu meseleyi ariz - anıik müzakere ettik
ten sonra, şöyle bir tadille teklifimizi kabul et
t i : «...emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan 
kaçakçılıkla' iştigal ettikleri anlaşılanlarla, bun
ların oturdukları maihalleler ve köyler halkı 
kaçakçılığı takip ile mükellef ilgili makamla
rın 'teklifi ve valilikçe teşkil edilecek komis
yon kararı ve ıuaJhsua talimatnamesi veçhile be
yanname vermekle mükellef tutulabilirler.» 
Kanım teklif çişi olan bizler de valinin emrinde 
böyle bir komisyonun kurulmasını teklifimizde 
derpiş etmiştik. Dalhiliye Komisyonu bizim nok-
lai nazarımızı kabul etti ve ^maddeyi şöyle ted
vin etti. 'Bu maddenin son kısmını 'okuyorum. 

«... emniyet bölgesinde bulunan ve kaçakçı
lıkla iştigal eden şehir, kasaba ve köyler balkı 
münferiden veya toptan beyanname vermeye 
tâbi 'tutulabilir. Bunun dışında her ne suretle 
olursa olsun ayrıca beyanname istenemez.» 

Demek oluyor ki, gerek 'Gümrük ve Tekel 
komisyonu, gerekse Dahiliye Komisyonu bida
yette bu beyannamelerin mevkii meriyetten, 
işlemden kaldırılmasını ve bu mükellefiyetin 
ancak kaçakçılığı itiyat 'haline getiren kimsele
re hasredilmesini kabul etmiş bulunmaktadır
lar. Yüksek Meclisinizde yapılan müzakere Ko
nunda, bu şeklin bile kabul edilmiyerek bu be
yannamelerin tamamen kaldırılması muhtelif 
hatip arkadaşlar tarafından ısrarla dermeyan 
edildi. IBu vaziyet karşısında, Dahiliye Komis
yonu Sözcüsü arkadaşımız huzurunuza gelerek, 
hâsıl olan 'hava ve •gösterdiğiniz ışık allında ye 
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niden tedvin etmek üzere bu kanun teklifinin 
komisyona havale edilmesini istedi ve bu tek
lif kabul edildi. Bu suretle teklifimiz yeniden 
Dalhiliye Komisyonuna havale edildi. 

Şimdi, daha evveli, geırek Gümrük ve Teke! 
Koimliisyonu ve gerekse İçişleri Komisyonu, be-
yıamjnamelerin kaldırıJImaisı keyfiyetindi İkabuıl 
etmiş olmalarına rağmen, bu sefer, yepyeni bir 
itelklitfîle karşılımıza gelliyodlar. Beyannameyi ta-
maımiyle kalldırlmak şöyle dursuın, muJnhasuran 
kaçakçılıkla işltiga'l edenlerden beyannatme aâlma 
meseilesli şöyle dursun, beyannalmeyd her vatan-
daştlaın alma keyfiyeti tüle karşımıza geliyorlar. 
Şöyle ki : 

«Ek madde o. — Kaçakçılığı (takip tüle görev
li /miakaimlların lüzum gördüğü her şıahıls ve mad
de (için göstereceği gerekçeli ttalep üzeırlilne, Ba-
kanliar Kurulunca 6829 sayılı Kanuna (göre tes-
bit ve lillân edilmiş madde ve eşyater hakkında 
ilgili û valilsinin başjkasnıliığında..» (tâyin edilen 
kimselerden kurulu komisyon tarafından, «İçiş-
leini! ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının müş
tereken halznıılıyacıakları esaslar dâhülinde'be
yannaıme istenebilir.» Tabiî komiifeyon Ikarar 
veredek. 'Bu ayrı.. 

Şlimdi ne oluyor"? Olan şu : 6829 sayıılı Ka
nunun ek 2 inci maddesinde beyannıaıme yoktur. 
İçıüşlleıd Koimıilsyonu son tadıiüi ile, 6829 sayılı 
Kanunuın ek ikinci ımaddealime bu mükelefilyeti 
sokmuş budujnuyor. Biz beyanname usulünü 
kaldırmak, beyannamenin sadece, unuınh'asıraırı 
kaçalkçılıklla iştigal edenlerden aJhnlmialsını isti
yoruz. İçişleri Komisyonu, iMeelisin bu hlaJva-
«mı nazarı dikkate allmıyarak her vatandaştan 
tbeyannamle alma keyfiyetini tkanuınllaştırıyor, 
kajnuınun (ikinci maddesine bu Ikülfetü de sokuyor. 
İşıte muhterem arkadaşlar, İçişleri Komisyonu 
raporunda itiraz ettiğimiz nokta buırada kendi
sini hliissettirtilyor. 

6829 sayılı Kanunun 2 'noi maddesi BakanMar 
Kuruluna yalnız dört salâhiyet verımliştir. Vak-
Ifinizi alacağımı, müsaadeniizlle tekrar edeyim : 
Emniyet bölgeleri ihdas etmek, bu bölgelerde 
engelleme tedbtiırleri almak, istimlâk: dişleri yap
mak ve gerektiği talkdirde huduıt bölgesindeki 
'köylüleri alıp baışka bölgelerde İslkân Kanunu 
gereğıilnce iskân etmek. Şiimdd İçişleri Komisyo
nunun getirdiği teikHf buna bir de beyanmame 
mevzuunu eklemektedir. İşte arkadaşlar, Ibiifilm 
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Içjilşteiri Komisyonunum hazırladığı meitinde m-
raz ettiğimiz huisus budur. | 

Muhterem arkadaşlarımı; söylerimi bitirliyoj-
ruim; bâz, kanun tekllifiçileri o'Uarak, görüşümüj-
zü başından şu ana kadar muhafaza etmeklbeyii 
Diyoruz ki, hudult Ibölgelerlilnlde yaşıyan hlalkıj-
mızıın % 99 u kaçakçılıkla iştigal etmemeklteidiıj, 
kaMyen kaçakçılıkla alâkası yoktur. Ama kaj-
çakçıiık yapanlar da varıdır. Binıaıenaleyh kaj-
çaikçıllıkla iştigal edan birkaç fkişıi yüzündeıjt 
milyonlarca vatandaşı beyanname mükeliefüyeıti!-
ne ttâibi tutmamız insan haklarına ve Anayasal-
nın hukuk görüşüne aykırı Ibir ımesele Itejlkıi} 
eder. Bu oltûlbarla biz, bu beyannamelerin munf 
hıasıram kaçjakçılikla işltigail edenlere - ki bu şaf 
huşlar biMnimektedıir, vali bilir, 'kaymakam büJlıİTj, 
herkes blilir, mlalüm şahıslardır, - hasredltmeıs| 
yerdnlde olur, dliyoruz. Bunun dışımda namuslu 
vatandaşlardan dla beyanname almiaya kalkış! 
imak onları da kaçakçılık yapan İnsanlar hüivi4 
yeltd içinde mürtıafl'âa etmek çok yanlış bir haıre4 
ket odur. j 

Bu haksızlığa mâni olmak için klatrıuın Itekilİ-} 
fimizin arkadaşım Şevki Aysan'un son verdiği 
takrir veçhile kalbu'l edMtmestiina rica eder, he-j 
piniai hürmetflmimle selâmlarım. | 

BAŞKAN — Komiöyon. I 
ÎÇlŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ iLHAj 

Mî ERTEM (Ed'ilrne) -— Muhterem aırkadaşla-} 
mm; ımaatfteessüf biziım 'metinlerimiz çok büyükı 
şansöızllğa uğruyor. Hâdiseler (burada bambaş-j 
ka şekilde aıksettıMlip metnimize bambaşka mâ
nalar verilmek isteniyor. Bu öltibarla Yüksek! 
Huzurlarınızı (işgal etmek zaruretinde kaldığım 
içfiln evvelâ özür dilerim. 

îlk konuşmamda bahsettiğim üzere teklif bizei 
beyannamenin kaldırılması tarzında gelmemiştir.] 
Kanun teklifi yapanlar beyannamenin devamı! 
tarzında teklif yapmışlardır. Bununla da kaimi-1 
yarak «kaçakçılığı sanatı mûtade haline getiren-! 
ler veya kaçakçılıkla iştigal edenler...» demişler-! 
dir. | 

Kaçakçılıkla iştigal edenleri kim tesbit ede-j 
çektir?. Onun için de valiye yetki tanıyarak, vali- j 
nin başkanlığında kimlerden teşekkül edeceği i 
belli olmıyan bir komisyona durumu havale et-1 
mislerdir. Mesele bununla da kalmamıştır. Bir | 
mahallede veya bir köyde kaçakçılığı sanatı mu- i 
tade haline getiren veya kaçakçılıkla iştigal eden |. 
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kimselerin oturduğu kasaba ve köylerde veya ma
hallelerde bulunanların da beyannameye tâbi tu
tulması istenmektedir. Kanun teklifini getirenle
rin teklifi budur. (Maddeyi okuyun, sesleri) 

Maddeyi okuyun diyorlar, aynen okuyorum. 
«Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan 
kaçakçılığı sanatı mûtade haline getirdiği veya 
kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan kimselerle bu 
kimselerin oturduğu kasaba ve köyler halkı ka
çakçılığı takiple mükellef ilgili makamların tek
lifi ve valilikçe teşkil edilecek komisyon kararı ve 
mahsus talimatnamesi veçhile beyanname vermek 
ve 5 sayılı Tebliğde derpiş edilmiş bulunan mükel
lefiyetleri yerine getirmek zorundadırlar, işte 
arkadaşlar getirilen kanun teklifi budur. Bina
enaleyh.... 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Bu 
değil. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Devamla) — Maddeyi okudum 
Beyefendi. Tâbirler bizim tâbirlerimiz değil, ka
nunu teklif edenlerin tâbirleridir. «Komisyon 
kurmak» da bizim teklifimiz değil, kanunu teklif 
edenlerin teklifidir. Bunları biz bu şekilde vatan
daşın lehine uygun hale sokmaya çalıştık. Bu 
madde komisyonda konuşulurken şimdi Mehmet 
Ali Arıkan'm dediği sözleri ben sarf ettim. O za
man Hükümet mümessiline sorduk, dedik ki, be
yanname mükellefiyeti nereden doğuyor? Mehmet 
Ali Arıkan arkadaşımız 1 nci maddeyi okudular. 
Hayır arkadaşlar, bu mükellefiyet 6829 sayılı 
Kanunun okudukları birinci maddesinden doğ
muyor. Beyanname mükellefiyeti geçen gün oku
duğum 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 
nci fıkrasından doğuyor. Bu fıkraya göre «Em
niyet bölgesi dâhilinde, istihsal, imal v. s. suret
lerde tedarik edilmiş olan, yahut da gerekli mü
saade verilmiş bulunan mallar elden çıkarılmış 
olsa dahi talep halinde sarf yerlerini ilgili ma
kamlara isbat etme mecburiyeti vardır. 

işte bunu temin etmek, herkesin elinde olan
ları tesbit etmek için iki Bakanlıkça beyanname 
mükellefiyeti konmuştur. 

Biz, o zaman Hükümet temsilcilerine komis
yonda «maddede açıklık yok, beyanname mükel
lefiyeti nereden doğmuştur?» diye sorduk. Şimdi 
okuduğum fıkradan doğuyor, dediler ve bu be
yanname mükellefiyetinin devamının lüzumlu ol
duğunu bildirdiler. 
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işte komisyonunuz, teklif sahiplerinin demin

den beri izahına çalıştığım maddesi ile Hükümet 
temsilcilerinin, beyannamenin kalmasının lüzum
lu olduğu noktai nazarını bir araya getirerek, 
bu maddeyi, hem de pek çok yumuşatarak huzu
runuza sundu. 

Kaçakçılığı takiple görevli makamların lüzum 
gördüğü her şahıs, o bölgedeki her şahıs değil ar
kadaşlarım. Bu «her şahıs» orada oturan her 
şahıs değil. Madde gayet sarih. Hangi şahıs hak
kında beyanname istenmesi ica'bediyorsa, bu ifa
de işte o şahsa matuftur. Yoksa, ifadelerinde 
maddeye bambaşka mâna verdirdiler. Tekrar edi
yorum, her şahıs, o bölgede oturan her şahıs de
ğil; beyannameye tâbi tutulmak istenen şahıstır. 
Binaenaleyh, maddemiz çok hafifleticidir. Biraz 
evvel bir arkadaşımız dediler ki, «Bir korucu bir 
madde bildirir, o da beyannameye dâhil olur.» 

Hayır arkadaşlar. Beyannameye tâbi ola
cak maddeleri yine 6829 sayılı Kanunun ikin
ci maddesinin 1 nci fıkrası tesbit etmiştir. 
Bunlar kararname ile tesbit edilen maddeler
dir. İşte biz, her şahıs ve her maddeyi, o böl
gedeki her şahıs ve madde mânasında alma
dık. Ya, o mmtakada beyanname tatbik edil
mek istenen her şahıs için, yahut da, kimin 
hakkında beyanname tatbik edilecekse, o şa
hıs hakkında mutlak surette gerekçeli talep 
istedik. Gerekçe denilince de, bu adam neden 
dölavı beyanname vermeye mecburdur, yani 
kendisinin kaçakçılık yaptığını gösterir belli 
deliller nelerdir, bunları göstererek; bunun 
üzerinde de Hükümet ve halk temsilcilerinden 
kurulu komisyon, bu gerekçeli teklifi tetkik 
edecek. Komisyon eğer o şahsın ve kararnamede 
yazılı o maddenin beyannameye tâbi tutulma
sını gerektiren sebepleri1 vâsıt bulur ve bu ka
naate varırsa, ondan sonra beyannameye tâbi 
tutacaktır. 

Binaenaleyh, bu konuştuklarım; bizim ge
tirdiğimiz metinlerimizin ve sözlerimizin maal
esef yanlış anlaşıldığını belirtmek içindir. 

Şimdi, sözlerimi şöyle topluyorum arkadaş
lar : Teklif sahipleri dahi, demin söylediğim 
gibi,'beyannamenin şu şartlarla alınmasını tek
liflerinde belirtmişlerdir. 

Biz komisyon olarak, bir defa, beyanname
yi umuma teşmil edecek; bir vatandaş yüzün
den, bütün bir mahalleye, köye teşmil edecek 
durumu kaldırdık. (Bravo sesleri) Biz, be-
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yanname verenin, kaçakçılık töhmeti altında 
bulundurulmasını da kaldırdık. Bunun bir 
önleyici tedhir olmasını düşünerek o hale sok
tuk. 

Teklif sahiplerinin tekliflerindeki gibi, işi' 
valinin takdirine de bırakmadık. Halk ve Hü
kümet temsilcilerini eşit olarak bir komisyon
da temsil ettirdik. Üzerinde durduğumuz bü
yük dertlerden birisi de; 6829 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre : Elmniyet 
bölgesine dışardan gelecek malların müsaadeye 
tâbi olması beyanname dışında bir meseledir 
dedik. Bilhassa, geçen gün de izah ettim; hay
vanların yaylaktan kışlağa dönüşünde, çok 
dhemmiyc't arz eden müşkülâtlar düşünülerek, 
yerli aşiret ve yerli halkın hayvanlarını, bu 
müsaadeden muaf tuttuk. 

İşte arkadaşlarım bu hava içinde, madde 
bu tarzda hazırlanmıştır. Aıma, eğer, Hükümet 
çıkar da derse ki; «Biz beyanname almaya 
lüzum görmüyoruz ve kaldırıyoruz.» tabiî ola
rak, komisyonumuzun da buna uymaktan baş
ka yapacağı bir işlem yoktur. Biz, Hükümetin, 
beyanname kalkamaz ve teklif sahiplerinin de 
şu şartlarla beyanname istenebilir, yolundaki 
tekliflerini, halkın, vatandaşın ihtiyacına en 
uygun şekle ifrağa çalıştık. Hepinizi hürmetle ' 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, 6829 
sayılı Kanunun ek ikinci maddesine göre 1958 
yılından itibaren hududun 10 kilometre kıs
mında sakin köylerde oturan vatandaşlardan 
beyanname alınmaktaydı. Bu beyannamenin 
bölge halkı üzerindeki üzücü tesirlerini gören 
arkadaşlarımız tarafından - Mehmet Ali Arıkan 
ve 9 arkadaşı tarafından - yapılan kanun tek
lifi ile sadece bu beyannamelerin kaldırılması 
teklif edilmiş bulunmaktadır. Gümrük ve Tekel 
Komisyonu ile Dahiliye Komisyonundaki mü
zakereleri sırasında bu beyannamelerin kısmen 
kaldırılması kafaul edilmiş, ancak kanunu tek
lif eden arkadaşlarımızın bâzı hususlarda be
yanname istenmesi arzularına uyularak iki ko
misyon arasında farklı görüş hâsıl olmuştur. 
Buradaki müzakereler bunun için uzamakta
dır. Hükümet bu beyannamelerin kaldırılması 
kararındadır. Bu andan itibaren beyannameler 
kalkacak. Ancak, kanunu teklif eden arkadaş-
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larımızın da bu beyannamelerin.' kalkmasından 
başka bir arzulan olmadı. Eğer, başka bir ar
zuları da varsa, onu da dikkate alırız efendim. 

Ayrıca, bu bölgedeki 'halkın iskânı ve istim
lâk-hususunda bâzı sorular tevcih ettiler; Hü
kümetiniz, bu bölgede istimlâkleri durdurmuş
tur. 

42 seneden beri, 35ü .metrelik kısım da kıs
men istimlâkler yapılmakta ve mayınlanmakta 
idi. Biz bunun faydalı olduğuna kaani bulun
maktayız. Biz, bu yıl konulan tahsisatla, hu
dut boyunda, 350 metrelik toprağın mayınla
narak istifade edileme'mesi yerime hudut hat
tını tel örgülerle takviye etmek suretiyle ka
çakçılığı önlemenin faydalı olacağını düşündük 
ve bu şekilde, mayınlama yerine, hudut hattı 
üzerinde tel örgüler, tel çitler yapmak sure
tiyle kaçakçılığı önliyeceğiz efendim. (Bravo 
sesleri) 

ŞEVKİ A YISAN (Mardin) — Bir sual so
racağını. 

BAŞKAN — Zatıâliniz komisyonda azasınız, 
soru soramazsınız. Fakat mademki rapora mu
halifsiniz, buyurun. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Efendim, be
yannamelerin kaldırılacağı vait buyuruluyor. 
Ne zaman kaldırılacağı hakkında bir fikir vere
bilirler mi? Bu birincisi. 

İkincisi, bu kaldırma keyfiyetinin geçici ol-
raıyâcağına, devamlı olacağına ve bu kabîl kül
fetlerle o bölgede ikamet eden halkın artık izaç 
edilmiyeeeğinc dair teminat verebilirler mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
şunu arz edeyinı ki, beyannameler en kısa bir 
zamanda kaldırılacaktır. Yine 6829 sayılı Ka
nunun. yenibaştan tetkikini, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığıyla birlikte ele almak kararındayız. 
Arkadaşım bilmiyorum, tatmin oldular mı? 

BAŞKAN — Asım Eren, buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, kanunun, 

ikinci maddesinin ikinci fıkrasında bir bildiri 
mecburiyeti var, demin Komisyon Sözcüsü ar
kadaşım okudular. Bu, bildiri mecburiyeti be
yannameler kalkarsa ne şekilde yerine getirile
cektir? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALO&-
LU (Adama) — Bildiri mecburiyeti yoktur. 
Beyanname olduğu için bildiri mecburiyeti ko

nulmuştur. Bu, Hükümete verilmiş bir yetkidir, 
fakat Hükümet bunu tatfbik etmiyecektir. 

ASIM EREN (Niğde) — Kanuna göre bil
diri yazılı veya şifahi olabiliyor. Kanun tadil 
edilmedikçe, bildiri durumu nasıl olacaktır? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Bakınız okuyorum : 

«Ek madde 2. — 
T - İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân 

olunacak madde ve eşyaları Dahiliye ve Güm
rük ve inhisarlar vekâletlerince ve tâyin edile
cek mercilerden müsaade alınmaksızın emniyet 
bölgelerine sokanlar veya sokmaya teşebbüs 
edenler, (6) aydan (1) seneye kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır ve suç mevzuu olan şey
ler müsadere olunur. 

II - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal ve
ya sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut 
gerekli müsaade verilmiş bulunan mallar elden 
çıkarılmış olsa dahi bunların istihlâk, istimal 
ve satışı gibi suretlerle sarf mahallerini, talep
te bildirilecek müddet içinde, izah ve ispat cde-
miyenler (6) aydan (3) seneye kadar hapis ve 
kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç de
ğeri miktarmca, değerin tesbiti mümkün olmı-
yan hallerde (500) liradan aşağı olmamak üze
re ağır parti cezasiyle cezalandırılırlar.» 

ASIM: EREN (Niğde) — Talepte bulunula
cağı bildiriliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Bu hususta, hangi maddele
rin kaçakçılığın mevzuu içerisine gireceğini Hü
kümet bir tebliğ ile tesbit etmiştir. Meselâ Ce
nup hudutlarında keçi kılı, Antep fıstığı, zey
tin yağı, zeytin tanesi gibi bâzı istihsal mad
delerini ve bunlara ait stokları Hükümet bir 
tebliğ ile tesbit etmiştir. 

ASIM, EREN (Niğde) — Kanun fıkrası ba
ki kaldıkça, talepte bulunmak mecburi olacak
tır. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Bu hususu kaçakçılık olarak 
telâkki etmemek lâzımdır. Bu bölgelerdeki be
yannameler bir tebliğ ile kaldırıldıktan sonra, 
bu maddelerde; kaçakçılığın meni hakkında bir 
tedbir alınmazsa, mükellefiyet ortadan kalkı
yor demektir. Ancak, Hükümet tarafından bi
rinci fıkraya göre tebliğ halinde tesbit edilmiş 
olan bir mükellefiyet tahmil ediyor-. 
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ASIM EBEN (Niğde) — Efendim beyan- I 

ımme... I 
(BAŞKAN — Asım Bey, sualleriniz tevali I 

edip gidiyor, lütfen söz alıp konuşun. I 
Buyuran Tekel Komisyonu Başkanı. I 
GÜMRÜK VE TEKEfc KOMİSYONU BAŞ

KANI OSMAN ORHAN BÎLEN (Gaziantep) — 
Muhterem arkadaşlar, müzakerenin cereyan I 
tarzından, neticenin ne olacağı anlaşılmış bulu- I 
nuyor. Hatıralarınızı biraz tazelemek isterim. 1 
Gümrük ve Tekel Komisyonundan geçip, gün- I 
deme alınıp müzakere edildiği sırada kendi ko- I 
misyonlarını da ilgilendirir esbabı mucibesiyle I 
gündemden çıkarılmış ve İçişleri Komisyonuna I 
alınmıştı. Madde o günden bu yana iki ehem- I 
miyetli tadil görmüştür. Bugün de Sayın Ba
kanın-, bu beyannameyi kaldıracağı vadi üze- I 
rine komisyon teklifi geri alacak ve bu mad- I 
de gündemden çıkarılmış olacaktır. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Şu birkaç kelimeyi, hiç olmazsa zabıtlara I 

geçmesi için, burada arz etmeyi faydalı bulu
rum : I 

Muhterem arkadaşlarını; 
Bir defa demin 'burada konuşan İçişleri Ko- I 

misyonu Sözcüsü arkadaşımızın, «beyanname 
külfeti ek ikinci maddenin ikinci fıkrasından 
neşet etmektedir» sözü doğru değildir. Bu kül
fet, ek birinci maddenin bininci fıkrasında 
«kaçakçılığın men ve takibi için lüzum görülen 
yerlerde, İcra Vekilleri Heyeti karariyle emni
yet bölgeleri ihdas olunur» şeklindeki hükmün 
verdiği şümullü salâhiyetin bir tatbikidir. Bu 
hüküm böyle kaldığı müddetçe her Hükümet 
bunun gibi, hattâ bundan daha ağır yepyeni ka
rarnameleri, talimatları çıkarabilir ve tatbik I 
edebilir. - I 

Ek ikinci maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen husus, nihayet emniyet bölgelerinde bu
lunan veya dışardan sokulan mallardan Hükü
met bildiri istediği zaman, bu bildiri verilme
diği takdirde tatbik edilecek cezayı göstermek
tedir. 

Arkadaşlar, kanun teklifi sahiplerinin teklif
lerinin başında; «6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine ek 1 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun» ibaresi var. Teklif bu hüviyetle 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar teknik nneisele-
]erdir, bu sebeple bunlar üzerinde fazla durmıya- | 
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cağımı. Ancak, ehemmiyetli olan taraf şudur ki, 
mevcudolan vakıa şudur ki, yüzhMerce vatandaş 
beyanname külfetinin ıstırabını yakînen çekmek
tedirler. Hattâ en azımdan, servet beyannâmesi 
verenlerden muhakkak daha da çok ıstırap çek
mektedirler. 

Arkadaşlar, mevzuun Gümrük ve Tekel1 Ba
kanlığı ve İçişleri Bakanlığımca ele alınması ka
rarlaştırılmıştır. Bu kanun Hükümetçe tadil edi
lebilir veya kaldırılabilir. Henüz bu husustaki 
müzakerelere bakanlıklarda haşlanmış değildir. 
Yalnız bu kanunun tadilini konuşmak üzere bir 
anlaşma mevcut ise, bu tadil ne şekilde olacak ve 
ne zamanı olacak malûm değildir. Ancak, teklif 
sahibi olarak sual soran bir arkadaşın sualine 
Balkan Beyden evvel ben cevap vereyim. Vazife
si fâni olan bir Bakanın, bu beyannameler mu
hakkak surette ve on kısa bir zamanda kalkacak
tır, demesinin ne derece hukuki bir kıymeti 'ola
bilir. Normal yollarla Meclise gelen' ve müzakere 
mevzuu olan bir kanun teklifi hakkında bir Ba
kanım bu şekilde konuşması benıdenizce doğru de
ğildir. Ve mademki bu tadilin bir zararı olmadı
ğına da kaanidirler, bu maddenin, burada konu
şulup kanunlaşmasından niçin tereddüt ediyor
lar? «Bu muhakak değiştirilecektir, size vade-
diyorum» demek bu Meclisin teşriî faaliyetine, 
ağır 'başlılığına yakışanıyacak bir beyan tarzıdır. 
Bir kamun gelir ve geldiği yerden çıkıp gider. 
En azından Hükümetin baskısı atandayız. Bu, 
Hükümetin bir oylamasıdır arkadaşlar. Bu kanun 
maddesi o kadar geniştir ki, iki gün evvel de 
arz ettiğim gibi, «emniyet 'bölgeleri ihdas olunur» 
tâbiri içinde beyannameler mevcudölduğu gibi, 
Hükümetçe alınması muhtemel daha ağır tedlhir-
ler de bulunmaktadıır. Bu, totaliter devletlerini 
birçoğumda, Hükümetlere nasibolmıyacalk kadar 
geniş bir yetkidir. Bunun (birazcık tahfif et
mekten niçin çekiniyoruz? 

Komisyon olarak bizim teMifimiız de mevcut
tur. Gümrük ve Tekel Komisyonu metninin mü-
ızakere mevzuu olması için Başkanlığa bir önerge 
vermiş bulunuyoruz. Karar izlerindir. Eğer 
önergemizi tasvibederseniiz otura3#tşmış olan bir 
maddeyi, yani Gümrük ve Tekel Komisyonıımıın 
ftmziurumuıza getirdiği maddeyi karara bağlamış 
olursunuz. Fakat bizim metni müzakere etımiye-
cekseniz dahi, Mçolmazsa bu maddenin buradan 
çıkarılmasında büyük fayda vardır. Komisyona 
havale etmek gibi (bir yola gitmiyeliım. Komisyon-
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dan rica ediyorum, hattâ Bakanlıktan rica ediyo
ruım, zararı yok, bütün 'hususlar burada konuşul
sun, maddeler tadil ©dilsin, fakat kanunu çıkara
lım. Mâruzâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, memleketimizde bir kısım va-
ıtandaşlarıımızı ıstıraba sürüfcliyen bir beyanna
me U'sul'ün'ün kaJldırılmasını vadeden sayın İçiş
leri Baikanıma huzurunuzda şükranlarımı arz ede
rim. Çünkü, Anayasamız bir kanunun, yalınız 
memleketin bir kusmanı şümullü 'kılması, diğer 
bir 'kısmını şümullü 'kılmaması gibi Ibir hususu ka
bul etmez. Memleketin diğer taraflarında da di
ğer şekillerde kaçakçılık veya kaçakçılar vardır. 
Bunlara beyanname usulünü tatbik etmiyoruz,. Bi
naenaleyh buralardaki vatandaşlara tatbik edil-
miyen bir beyanname usulünü oradaki vatandaş
lara niçin reva görüyoruz? İşte bu derece haksız 
Ibir maddeyi kaldıracakları iğin İçişleri Bakanına 
teş îldtiürleriani arz ediyorum. Ama mademki, bu 
kamın maddesi burada müzakere ediliyor, gelen 
maddede halkın temsilcili olarak (belediye ve zi
raat odalarının da oyları asıldır. Bu vilâyetleri
mizin hepsinde acaba belediye ve ziraat odaları 
teşkilâtı var mı? Zannediyorum ki, bir kısmında 
yoktur. Bu takdirde halkın temsilcisi nasıl işti
rak edecektir. Buna dair bir sarahat yoktur. 

Ben şunu arz etmek istiyorum: Bu gibi yer
lerde hu gibi teşekküller yoksa, esnaf dernekleri 
vardır. Bu da yoksa halk teşekkülleri vardır. 
Yani halkın bulunmasını mümkün kılacak şekilde 
bu maddenin tashihi icabeder. Vilâyetlerimizin 
bir kısmında Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat 
Odası yoktur. Bu cihetin bilhassa derpiş edilme
sini rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ IUHA-
Ml ERTEM (Edirne) — Hepsinde varıdır, Zey
tinoğlu. Hattâ kasabalarda da vardır. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; İçişleri Komisyonu Sözcü
sü umurunuzda kanun teklifimizi tahfif ederek 
kendi bildikleri gibi konuşmamış bulunsalardı 
bir daha huzurunuza çıkmıyacaktım. 

Evvelâ, İçişleri Komisyonu Sözcüsü aııkadaşı-
mız bizim kanun teklifimizden münhasıran 2 nci 
fıkrayı okumuşlardır. Bizim birinci fıkramız, 
mevkii meriyette bulunan kanuna göre, va~ 
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tandaşa tahmil edilmiş olan beyanname külfe
tini tamamen kaldırıyor. Fıkra şudur : 

«Madde 1. — 6829 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin ek birinci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

Şu kadar ki, emniyet bölgesi dâhilinde ka
lan kasaba ve köylerle sair meskûn yerlerde 
ikamet edenler veya barınanlar tarafından bu 
kanuna müsteniden 23' . 11 . 1956 tarih ve 
4/8335 sayılı Bakanlar Kurulu kararına uygun 
olarak yayınlanmış olan 5 sayılı Tebliğde ta-
dadedilen küçük ve büyük baş hayvanlarla eş
ya ve emntianm azalıp çoğalması veya başka 
yerlere taşınması halinde talimatname veçhile 
ilgili makamlara vermekle mükellef bulunduk
ları beyannameler buna mümasil işlemler işbu 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren işlem
den kaldırılmıştır.» 

Biz evvelâ beyanname külfetinin kaldırıl
masını teklif ediyoruz. 1 nci maddenin ikinci 
fıkrasını okuyorum. Biz teklifimizde musırrız. 

«Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturan
lardan kaçakçılığı sanatı mûtade haline getir
diği veya kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan 
kimselerle bu kimselerin oturduğu kasaba ve 
köyler halkı, kaçakçılığı takip ile mükellef il
gili makamların teklifi ve valilikçe teşkil edi
lecek komisyon kararı ve mahsus talimatname
si veçhile, beyanname vermek ve 5 sayılı Teb
liğde derpiş edilmiş bulunan mükellefiyetleri 
yerine getirmek zorundadırlar. Valinin baş
kanlığında teşekkül edecek komisyon, kaçak
çılığı takiple tavzif edilmiş bulunan sivil ve 
askerî makamların tâyin edecekleri birer tem
silci ile toplanır.» diyoruz. Yine diyoruz ki, 
İçişleri Komisyonu kendi teklifinde beyanname
lerin sureti katiyede kaldırılmasını ıbeyan et
miyor. Evvelâ bu kabul edilsin. Bunun mad
deye girmesi şart. Sonra, kaçakçılıkla iştigal 
edenlerden beyanname alınsın. Şevki Aysan 
arkadaşımız da verdiği önergede sizin getirdi
ğiniz teklife ilâveten başka değişiklik yapılma
sı m teklif etmektedir. Diyor ki : «Kaçakçılığı 
'takip ile görevli makamlar yok,;» ne var? Şu 
cihetler var : Kaçakçılıkla iştigali mûtat hale 
getirenler deniyor. 6829 sayılı Kanunun Ba
kanlar Kuruluna verdiği yetkiye müsteniden, 
bütün bir bölge halkını birkaç şahıs veya köy 
yüzünden mükellefiyetlere tâbi tutm'ak Anaya-



M. Meclîsi B : 
samız ile tanınmış seyahat ve sayü amel hür
riyetleri ile asla kabili telif sayılamaz. Vali
nin başkanlığında toplanacak komisyon, ka
vakçılığı takip edecek sivil ve askerî makam
ların tâyin 'edecekleri birer temsilci ile topla
nır. Biz yine teklifimizde musırrız. 

İkinci bir noktaya temas etmek istiyorum : 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız diğer bir mev
zuu yanlış aksettirdiler, dediler ki, «Beyanna
melerin menşei 6829 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesinde değil, 2 nci maddesindedir.» De
ğil arkadaşlar. 1 - 3 ncü maddeler münhası
ran cezai müeyyideyi sevk etmektedir. Beyan
name ile katiyen alâkası yoktur. 

Okuyayım: «Ek madde 2 - 1 . — İcra Ve
killeri Heyetince tesbit ve ilân olunacak mad
de ve eşyaları Dahiliye ve Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâletlerince tâyin edilecek mercilerden 
müsaade alınmaksızın 'emniyet bölgelerine so
kanlar veya ısokmaya teşebbüs edenler, (6) ay
dan (1) seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır ve suç mevzuu olan şeyler müsadere olu
nur. 

II — Emniyet bölgelerinde istihsal, imal 
veya sair suretlerle tedarik edilmiş olan ya
hut gerekli müsaade verilmiş bulunan mallar 
elden çıkarılmış olsa dahi bunların istihlâk, is
timal ve satış gibi suretlerle sarf mahallerini 
talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve 
ispat edemiyenler (6) aydan (3) seneye kadar 
hapis... 

III — Gümrük Kanunun 12 ve 13 ncü mad
delerine müsteniden çıkarılan Hükümet karar
larına veya ithal veya ihracı lisans veya izne 
bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan ka
yıt ve şartlara aykırı... 

işte bu şekilde cezai madde ısevk ediyor kar
deşim. Biz 6829 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desine istinadediyoruz. Nedir bu madde ? Onu 
da tekrar okuyayım «Madde 2. — Kaçakçı
lığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanu
na aşağıdaki maddel'er eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Kaçakçılığın meni ve ta
kibi için lüzum görülen yerlerde tcna Vekilleri 
Heyeti karariyle emniyet bölgeleri ihdas olu
nur. 

Emniyet bölgeleri dâhilinde Hükümetçe ge
rekli engelleme tedbirleri alınır. Icabedense 
umumi hükümler dairesinde arazinin istimlâki 
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yahut bu bölgelerde oturanların İskân Kanunu 
hükümlerine göre başka yerlere nakil ve iskân
ları cihetine de gidilir.» 

Biz işte bu maddeyi değiştirmeye matuf ka
nun teklifi getirmiş bulunuyoruz. Niçin getiri
yoruz? Diyoruz ki, bu maddede beyanname kül
feti bahis konusu olmamıştır. Siz bu maddeye 
müsteniden vatandaştan beyanname alamazsı
nız. Alırız, diyorlar. (Engelleme tedbiri) den
miş ya, alırız, diyorlar*. İşte muhterem arkadaş
larım, bu maddeye vuzuh vermek maksadiyle biz 
bu tadil teklifini huzurunuza getirmiş bulun
maktayız. Meseleyi uzatmakta mân^, yoktur. Biz 
bidayette yaptığımız teklifte ısrar ediyoruz. 
Beyanname kaçakçılıkla iştigal eden şahıslar
dan komisyon marifetiyle alınabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Vekil Beyin «beyan
nameler kaldırılacaktır» şeklindeki beyanlarına 
teşekkür ederiz. Hürmetle, minnetle karşılamak
tayız. Ancak muhtelif partilerin temsil edildi
ği parlâmentoda yarın öbürgün başka hükümet
lerin iş başına gelmesi muhtemel ve mümkün
dür. Bugün iş başında bulunan Koalisyon Hükü
metinin bir bakanının buraya gelip «Bu beyan
nameler kaldırılacaktır» şeklindeki sözü bizi 
bağlamamalıdır. Biz kanunları uzun vadeli ted
vin etmek mecburiyetindeyiz. Hepinizi hürmet 
ve sevgiyle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu adına İlha-
mi Ertem. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım ; huzurunuzu., işgal etmekten utanıyorum. 
Buna da niyetim yok idi, fakat, maalesef çok 
sert hitaplara mâruz kalıyoruz. İzahat vermeye 
mecburum. 

Arkadaşlarımız bir kanun teklifi getirmiş
ler. Kanun teklifleriyle kararnameyi kaldırıyor
lar. Biz komisyonda, kendilerine söyledik. Eğer, 
beyanname alınması lüzumu kanunun maddele
rinden anlaşılmıyorsa, bu tarzda bir kanun ge
tirmeyin, çünkü, siz kanunla kararname kaldı
rıyorsunuz, bu olamaz dedim. Bunun iki şekli 
vardır : Eğer, beyanname mükellefiyetinin 6829 
sayılı Kanuna aykırı olduğuna inanıyorsanız, 
Devlet Şûrasına iptal dâvası açın. Yok eğer, 
bu yola gitmezseniz ve Kararnamenin kanuna 
aykırı olduğu hususunda ısrar ediyorsanız bir 
sözlü soru getirirsiniz, bu maddeyi koymıyalım, 
dedim. Arkadaşlar, «tescil edilsin, ziyanı yok» 
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dediler. Bunun üzerine, biz teklifin kararname
yi kaldırmasmdaki garabeti bir tarafa bıraka*-
rak, bu mıntakanm dertlerini bilen insanlar sı-
fatiyle, bunu en iyi bir tarzda halletmeye ça
lıştık. 

Arkadaşımın 1 nei ibarede koyduğu gey, be
yanname mükellefiyetini koyan Kararnamenin 
kaldırılması hakkındadır. Biz kanunun bu mad
desini bu halde tedvin etmekle, tabiî haliyle es
kiden konmuş olan beyanname mükellefiyetini 
kaldırmış oluyoruz. Bunu zikre lüzum yok, açık 
ve sarihtir. Komf--^rumuzu ve bendenizi it
ham eden hitaplara karşı cevap vermek mecbu
riyetinde kaldım. 

Diyorlar ki, 1 nei maddeye istinadediliyor. 
Arkadaşlar, beyanname neye nazaran alınmış
tır? Bu, kanunu anlayış tarzına bağlıdır. Arka
daşlarımızın bâzıları diyorlar ki, engellemeye is-
tinadederek... Ben diyorum ki, 2 nei maddenin 
ikinci fıkrasına. Neden 2 nei fıkrasına? Engelle
meye girmez, çünkü beyanname almak engelle
me değildir. Ama 2 nei maddenin 2 nei fıkrası 
bir mükellefiyet koyuyor. Hükümete icabında 
bu bölgede yaşıyan vatandaşlara, senin elinde 
şu kadar Antep fıstığı vardı, sen bunu ister is
tihsal et, ister dışardan getir; Gümrük ve Tekel 
Komisyonunun söylediğinin hilâfına dışardan 
gelen de buna dâhildir. Evet, emniyet bölgesi 
dâhilinde oturan bir kimseye senin elinde şu ka
dar mal vardı, sen bunu nereye sattın, sen bunu 
ne yaptın diye sorma salâhiyetini veriyor.. Buna 
karşı, nereye sattığını veya ne yaptığını ispat 
etmezse cezalandırılacaktır, tşte bunun için, va
tandaşın elinde bulunan maddeyi, satıp sat
madığını veya ne yaptığını ispat edebil
mesi ve kendini kurtarabilmesi için bu be
yanname mükellefiyeti konmuştur. Ben, o zama
nın da tatbikatçısı olarak, beyanname mükelle
fiyetinin buradan doğduğuna kaaniim. Yoksa, 
emniyet bölgesinde engelleme tedbirleri alınma
sının içine girmez. Ama, takdir herkesin kanun 
anlayışına göre değişir. Sayın İçişleri Bakanımız, , 
Hükümet adına beyannameleri geri alacaklar
dır. Evvelâ arz ettiğim gibi biz, yeni bir şey ge
tirmedik. Biz, teklif sahiplerinin teklifleri ile 
Hükümetin görüşünü en iyi tarzda, vatandaşın 
menfaatine olacak tarzda birleştirmeye çalıştık. 
Ama bâzı ithamlara mâruz kaldık. Benim mâru
zâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Sayın Ali Cüceoğlu, siz şahsınız 

adına mı, yoksa encümen adına mı konuşacak
sınız? Buyurun Encümen adına. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU ADİ
NA ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; Dahiliye Encümeni Sözcüsü arka
daşımız bu kanımla bir kararnamenin kaldırıl
dığından ve kanun teklifi ile kararnamenin kal
dırılmasının uygun olamıyacağmdan bahsetti
ler. Halbuki biz, Tekel Komisyonu olarak bu ka
nunu müzakere ettiğimiz zaman, bunun bir ka
rarnameyi kaldıran bir kanun mahiyetinde de
ğil kanunun boşluğunu dolduran bir hüküm ol
ması üzerinde durarak bir fıkra teklif ettik. 

Şimdi bu engelleme tedbirlerinden bahseder
ken bunlara da temas edeceğim. Biz, bu tedbir
lerin birer engelleme tedbiri mahiyetinde oldu
ğunu düşünmüştük. Fakat, komisyonda gerek 
Dahiliye Vekâletinden, gerekse Tekel Vekâletin
den getirilen teknik elemanların beyanlarına is
tinaden bunun, engelleme tedbirleri mahiyetin
de olmadığı, engelleme tedbirlerinin ise sadece 
mayın tarlası, tel örgü ve arazi engellemeleri şek
linde olduğunu, kendi ellerinde bulunan küçük 
bir talimatnameye istinaden açıkladıklarını «iz
lere izah etmek istedim. Buradaki bu tedbir, doğ
rudan doğruya 6829 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesindeki birinci fıkra içerisinde zikredilmiş 
olduğu kanaat ve neticesine, komisyon müzakere
leri sırasında varılmıştır. 

Kaçakçılığın meni ve takibi için lüzum görü
len yerlerde İcra Vekilleri Heyeti karariyle em
niyet bölgeleri ihdas olunur. Bu fıkra içinde 
mevzuubahsedilen emniyet bölgeleri ihdas olun
duğu takdirde, bu emniyet bölgeleri içindeki ted
birlerin de saklı olduğu kanaatine komisyon mü
zakereleri neticesinde varılmıştır. 

Bize bu yolu gösteren, Dahiliye ve Tekel Ba
kanlıkları temsilcileri olmuştur. Teknik eleman
lar, teknik tâbirler üzerinde durarak bu şekilde 
izah etmişlerdir. Biz de Tekel Komisyonu olarak 
kanunun bir kaçakçılık kanunu olduğunu ve 
binaenaleyh bu kararnameye istinadederek bugün 
bir beyanname alınmaktadır. Fakat yarın almmı-
yabilir, öbürgün tekrar alınabilir. Binaenaleyh 
bu gibi, vatandaş hürriyetlerini tahdidedici hal
leri ortadan kaldırmak ve kanunun boşluğunu 
doldurmak gayesiyle hazırlamış olduğumuz met
ni şu şekilde tedvin ettik : «Emniyet bölgesi dâ
hilinde oturanlardan kaçakçılıkla iştigal ettikleri 
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anlaşılanlarla bunların oturdukları mahalleler 
ve köyler halkı kaçakçılığı takip ile mükellef il
gili makamların teklifi ve valilikçe teşkil edilecek 
komisyon kararı ve mahsus talimatnamesi veç
hile beyanname vermekle mükellef tutulabilir 

ler.> 
Şimdi arkadaşlar, Tekel Komisyonu, bu işi» 

bir teknik komisyonudur. Bu komisyonun hazır
lamış olduğu rapor ve kaleme almış olduğu mad
de, teklif sahipleri tarafından da benimsenmiş
tir. Esasen teklif sahipleri de kanunun ek birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesini teklif etmişler
dir. Halbuki bugün görüyoruz ki; Dahiliye Ko
misyonu ile Tekel Komisyonu arasında birbirine 
zıt, tamamiyle başka kutuplarda mütalâa beyan 
edilmektedir. Biz sözümün başında da zikrettiğim 
gibi, kanundaki boşluğu doldurmak için bu met
nin Mecliste müzakere edilmesine karar verdik 
ve bu şekilde maddeyi tedvin ederek huzurunuza 
getirdik. Bizim teklifimiz, Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun hazırlamış olduğu metin üzerinden 
bu maddenin arkadaşlarımızın oylarına arz edil
miş olmasından ibaret olacaktır. Hürmetlerimle. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Efendim, arkadaşımız 
konuşmalarında bizim komisyonun zıt fikirleri 
olduğundan bahsettiler, biz hiç ayrılık görmüyo
ruz. Lütfen metinde zıt olan yerleri belirtsinler. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
ADINA ALI CÜGEOĞLU (Giresun) — Efen
dim, birinci metin doğrudan doğruya birinci fık
raya istinadetmektedir. Biraz evvel arkadaşımı
zın da burada izah ettikleri gibi ikinci fıkrada 
böyle bir mütalâa da dermeyan etmedik. Emniyet 
bölgesi içinde yaşıyan vatandaşlara hasredilmek 
üzere bu teklifi yaptık. Halbuki, içişleri Komis
yonunun teklifinde, «Kaçakçılığı takip ile görevli 
makamların lüzum gördükleri her şahıs ve mad
de içi» diye bahsediliyor ve beyannameye tâbi kı
lınabilecek bölge dar bir bölge olarak değil, geniş 
bir bölge olarak ele almıyor. Biz ise, teklifimizde 
yalnız Bakanlıkça tesbit edilen emniyet bölgesin
den bahsediyoruz. Bu bakımdan aramızda bir zıt
lık olduğu mütalâasmdayım. 

BAŞKAN — Esasen Heyeti Aliyeniz olsun, 
Riyaset olsun, cereyan eden müzakereler sırasın
da şu fikre zâhip oluyoruz : iki komisyon arasın
da fikir ihtilâfı vaj. Binaenaleyh, bu durumda 

karışık bir vaziyet hâsıl olmuştur. Bu itibarla 
bundan sonra söz alacak komisyon mümessilleri 
bu hususa dikkat etsin ki, Heyeti Aliyeniz ve Ri
yaset,' tam mânasiyle tenevvür etmiş olsun, ona 
göre bir muamele yapalım. 

Söz, Dahiliye Vekilinin, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-

LU (Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu Sözcüsü, konuşma
sında «Bu kanun teklifini peşinen geri almak su
retiyle müzakeresini durdurmak için bir baskı 
yapıldığı» şeklinde konuşmasaydı, söz almıyaca'k-
•trnı. Ben burada Gümrük ve Tekel Komisyonu
nun kararını, kendilerinin kabul ettikleri metni 
ve kanunu teklif edenlerin teklifini okuyacağım. 
Her ikisi de yalnız beyannamenin kaldırılmasını, 
hattâ Gümrük ve Tekel Komisyonu beyanname
nin alınmasını tasarısında derpiş etmiştir, arz 
ediyorum. 

«6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ek bi
rinci maddesindeki 1 nci fıkrasının sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

lEmniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan ka
çakçılıkla iştigal ettikleri anlaşılanlarla bunların 
oturdukları mahaller ve köyler halkı kaçakçılığı 
takip ile mükellef ilgili makamların teklifi ve va
lilikçe teşkil edilecek komisyon kararı ve mah
sus talimatnamesi veçjhile beyanname vermekle 
mükellef tutulabilirler.» Komisyon bu hüküm
le, bu bölge halkından beyanname alma yetki
sini Hükümete vermektedir. Halbuki Hüküme
tiniz, Meclisin hissiyatına uyarak, artık bun
dan böyle bu bölge halkından beyanname almı-
yacağını, ifade etmektedir. Buna rağmen arka
daşımız Hükümeti, bu kanunun çıkmaması için 
baskı yapmakla itham etmektedir. (Alkışlar) 

Teklif sahipleri arkadaşlarımız da bu teklifi, 
Beyanname mükellefiyetini kaldırtmak için 
yaptıklarını ifade etmektedirler. Mehmet Ali 
Arıkan arkadaşımızla dışarda konuştuk. «Bu 
beyanname mevzuu bir ıstırap mevzuudur, kalk
ışın.» dediler. Ben buraya geliyorum, Hükümet 
olarak, kaldıracağız, diyorum. Kalkıyor Komis
yon Sözcüsü baskı yaptığımızdan bahsediyor. 
Bizim Hükümet olarak yaptığımız teklif, baskı 
değil, müzakeresini durdurmak değil, Yüksek 
Meclisin hissiyatına tercüman olarak bu işi en 
kısa zamanda ısla'h etmektir. Bilmiyorum, ar
kadaşlarım tatmin edilmiş oldular mı? 
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ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Kısa zaman 

buyurdunuz. Gün, hafta, ay olarak lütfeder mi
siniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — ilk Heyeti Vckileye teklif edece
ğim. 

ŞEVKÎ AYSAN (Mardin) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKÎ AYSAN (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanun teklifinin hedefi, tatbik 
edilmekte olan beyanname usulünün kaldırıl
masıdır, bunun dışında bir görüşümüz yoktur. 
Sayın İçişleri Bakanı buyuruyorlar, diyorlar 
ki : «İlk Bakanlar Kurulu toplantısında teklif 
edeceğim ve bu beyannameleri kaldıracağız.» 
Sayın İçişleri Bakanının bu sözlerini Yüksek 
Meclis huzurunda ifade ediyor ve bir senet ola
rak ittihaz ediyorum. Gaye de tahakkuk ettiği
ne göre bu kanunun müzakeresine bence lüzum 
kalmamıştır. Kanunda imzası bulunan teklif sa
hibi olarak bendeniz Ali İhsan Göğüs ve diğer 
arkadaşlarımla mutabık kalmış bulunuyorum 
ve kanun teklifimizi şimdilik geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Söz sırası Etem Kılıeoğlu ar-
kâdaşimızmdır, buyurun efendim. («Teklif ge
ri alınmıştır, konuşulamaz», sesleri) 

Müsaade buyurun arkadaşlar, kanun teklifi 
7 imzalıdır. 7 imzadan ikisi, şifahi olarak geri 
aldığını beyan etti. Geride beş arkadaş daha var. 
Sonra kanun Meclise mal olmuştur, Encümene 
mal olmuştur. Birkaç birleşimdir, müzakere edi
liyor. Bunun geri alınması Meclisin kararma 
bağlıdır. 7 arkadaş tekliflerini geri aldıklarına 
dair yazılı takrir verirlerse oya koyacağım. Siz 
usul hakkında söz aldınız, böyle bir teklifle gel
diniz. 7 arkadaş teklifi geri aldıklarına dair 
takrir versin bana.. 

Buvurnn Savın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILTÇOÖLÜ (Giresun) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, kanun teklifi sahip
lerinden iki arkadaşımızın bu tekliflerini geri al
dıklarını ifade etmeleri ve Sayın Dahiliye. Vekili
mizin de, beyanname mecburiyetini kaldıracak
larını vaid buyurmalarından sonra bendeniz ha
kikaten hangi fikri müdafaa edeceğimi şaşır
mış durumdayım. Yalnız şu kadarını arz etmek 
istiyorum ki; bu teklif haddizatında beyanna
me mecburiyetini kaldırmak için yapılmış bir 
tekliftir, eğer yanlış anlamıyorsam. 
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Şimdi; aslolan, müstenidatmı kanundan 

alan beyanname verme veya alma usulünün 
ortadan kaldırılması için kanun tasarısında bir 
tadilât yapılmasıdır. Dolayrsiyle kararnameyi 
yapacak olan Heyeti Vekile olduğuna göre bu
nu yapmak Heyeti Vekilenin elinden bu salâhi
yeti almak demektir. Şu hale nazaran Gümrük 
Tekel Komisyonu ile İçişleri Komisyonu arasın
da bir ihtilâf olduğu anlaşılmaktadır. Onların 
ihtilâfı, kabul etmek lâzımdır ki, Yüksek He
yetinizin vereceği prensip kararını hiçbir suret
le değiştiremez. Hakikaten Cenup bölgesinde 
yaşıyan bu insanları, bugünün şartlarına uy
gun hürriyet havasına kavuşturabilmek için 
mutlaka beyanname mecburiyetini kaldırmak 
iea'beder. 

Muhterem arkadaşlar, eğer, iktisadi ve içti
mai sebepler dolayısiyle Cenup Hududumuzda 
kaçakçılık oluyorsa bunun tedbiri, vatandaşın 
elini kolunu bağlamak, onu karakol kapısında, 
kaymakamın, valinin kapısında sabahtan akşa
ma kadar bekletmek değildir. Hükümet, tedbir
ler- almak suretiyle kaçakçılığı önlemek ciheti
ne gitmelidir. Bu bakımdan bendeniz, İçişleri 
Komisyonunun teklifinin tatbikata uygun düş-
miyeceği ve vatandaşları daha çok müşküllere 
gark edeceği mütalâasındayım. Şöyle ki ; ka
çakçılığı takiple görevli makamların gerekçeli 
talebi üzerine valinin başkanlığındaki komis
yon, onları beyanname vermek mecburiyetine 
tâbi tutacakmış. Kimdir, bu kaçakçılığı takibe 
yetkili memurlar? 

Muhterem arkadaşlarım, vali veya kayma
kam var, fakat bunlar re'sen bu işi yapamaz
lar. Tâ köy muhtarından, karakol kumandanı, 
onbaşıdan başlıyarak bekçiye kadar gidecektir. 
Daha da ileri gidecek karşılıklı tezvirler bağlı
yacaktır. Komisyon alt kademeden gelen evrakı 
tetkik edecek, bakacak, falan zat kaçakçılık ya
par mı yapmaz mı? Diyecek ve bunu sanat ha
line getirip getirmediğini araştıracaktır. 

Bu bilg'yli veren onbaşı, bu bilgiyi vetrem 
jandanma karakol kumandam, 'bu biJg%i veren 
emniyet âmilri hakikaten o zatın kaçakçılık yap
tığını yüzde yüz delilleriyle tieslbüt eltoiş&e ko
misyona igöndenmesine lüzum yok, iadamı yaka
laması icalbeder. Kâğıt üzerindeki tetkik; ko-
miiisyonun valinin başkanlığı alltmda toplaınmış 
dlmaısı, o heyette lıall'kı temsilen ticaret odasın
dan veya belediyeden Ahmet, ve Mehmet Efen-
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â'mı'm bulunması evrakı değiştiremez (arkadaş Ilı
rım. Cizre'de, Nusaybin'de olan bir şahsı veya 
o şahıs hakkında gönderiden malûmatı \WÛ±U 
temJilen valilin başkanlığı alltında toplaman 
heyette kim bulunursa bulunsun çavuşun dedi
ğini, onbaşının ded.ğind, bekçinJtı :söylediğ'jıu 
aynen ıkalbul ötlmek mecburilyeltinde kalacaktir. 
Çünkü, dillinde aksini ispalt edecek delil yoktur. 
Cenup huduıdu|a)da bu işin tatbikatında. bulun-
muş arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, iş alt 
kademeye inuınce, dik anClanida belki umum.yet 
arz etmiyen bir beyanname vcımc mecburiyeti 
ortayla çiikar ama, biılâlhara herkes, kaçakçılık 
yapmijçasına, bir muameleye tâbi tutulacak 
Halbuki, hüsnüniyet aslolduğuna göre, ımıah-
kelme kararı olmaksızın bir zata, bir vatanda
şa «sen (kaçakçılık yapıyorsun» deımeye hiçbir 
komisyonun hakkı olmaanalk icabeder. Bu ba
kımdan bendeniz, beyanname verme mecburi
yet nıin tamamen kaldırılması fikrindeyim, arz 
ederim. 

Hepimizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Vahap Dizdaroğlıı. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım; Yüksek Meclisin sabrımı 
suılllstimal ediyorum, özür dilerim. 

Bu (müzakerelerin ışığı altında, kanun ıteık-
lıitfind getiren arkadaşlarımız beyannamörün kal
dırılmasını istiyorlar. Komisyon bir görüşe «a-
hlip değil, Hükümete iltihak ediyor. Dahiliye 
Vekili Hüiküımet Adına beyannameyi kaldı ntea-
ğız dıiyor, mesele bitmiş, ittifaka vanl mistir. 

Şimdi îçltüzük meselesinden dıoliayı bir çık
maza girmiş 'bulunuyoruz. İçtüzük gereğince, 
kamun teklifini getiren arkadaşlarımız itek'IÜfle-
rinıi geri almalarına rağmen, müzakerelere de
vam ediyoruz, foeınden evvel konuşan arkadaşı
mız da buna ilş/aret ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; bendin noktad nazarımı 
tamamen Hükümetin görüşüdür. Hükümet bu 
möselede, yetkili ve taltbllkatçı olarak 1957 den 
bu yana tatbikatımda beyannamenin en asgari 
şe'kölde dahi kaçakçılığı önlemeye <mâtuf bir 
faıyda temin etmediği inancı ile huzurunuza ge
liyor ve geri allıyor. Diğer sevk edilen madde
lere gelince; tatbikatta, ister tekdiri getirenle
rdin ister komisyonun huzurunuza sevk ettiği 
maddelerde boşluk vardır. Eskilsilnin. aynıdır. 
Bâr misal verecıeğim ve huzurunuzdan ayrıla.ea-

ğım. İçimleri Komisyonunun son olarak Meclis 
müzakerelerinin ışığı altında maddeyi geri al
dıktan soıiı'a getirdiği yeni maddede dahi bir 
vuzuh mevcut değAdir. Sadece dvyor k i ; biz 
kaçakçılıkla işulgal ettiği komisyonca 'kabul edi
len şahısktrdan beyanı IM me alacağız iliyor. Ob
jektif kısması nedir? Objektif kıstası yo'ktıur. 
Kaçakçılıkla iştigal ettiği sabit olduğu zaman. 
Esasen o zaman bundan beyanname istemeye 
lüzum yoktur, mer'i olan kanunlar muvacehe
sinde, mahkûm olacaktır. Fakat, objektif bir 
kıstas mevcut değildir. 

•Şimdi, muhterem arkadaşlarını, benim aklı
ma şu geliyor; kanun teklifini veren arkadaş
ların hepsini getirip şu anda verdikleri ka
nun teklifini geri aldırmak mümkün olamı-
yacağı cihetle ve Hükümetin görüşü komisyon 
ve kanun teklifini getiren arkadaşların görü
şü ile tamamen hemfikir olduğuna, ve kanun 
da. müzakere edilmekte bulunduğuna göre, 
Gümrük Tekel, İçişleri Komisyonu ve kanun 
teklifi sahibi arkadaşlarımızın getirdikleri 
maddeyi şu şekilde tedvin edelim ve kabul ede
lim, bu işte bilsin. Bu müzakereyi durdurmak 
için başka çare olmadığı kanaatindeyim. 

Madde 1. — G829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine ek 1 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Beyanname verme mükellefiyeti meriyetten 
kaldırılmıştır.» 

Bu suretle komisyonu, Hükümetin ve ko
nuşan arkadaşlarımızın ııoktai nazarları ve 
Yüksek Meclisimizin temayülü belirmiş olur, 
ve mustarip olan milyonlarca vatandaşların 
her gün uğramakta oldukları haksızlıklar da 
bertaraf edilmiş olur. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti için tak
rir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri, komisyonlar sözcüleri ve 

Hükümet görüşü açıklanmış olduğundan madde 
üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi, birçok tadil teklif
leri vardır, sırası ile okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Komisyonunca yeniden tedvin edilen 
1 nci maddenin baş kısmının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Kaçakçılığı takip ile görevli makamla
rın kaçakçılığı itiyat haline getiren her şahıs 
ve madde için .j» 

Mardin 
Şevki Aysan 

Yüksek Başkanlığa 
1918 sayılı Kaçakçılık Kanununu tadil eden 

6829 sayılı Kanunun ikinci maddesine ekle
nen birinci maddeye ek kanun teklifinin bi
rinci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Emniyet bölgesi dâhilinde otu
ranlardan 6829 sayılı Kanuna uygun olarak 
çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu kararı ve 
5 sayılı tebliğin hükümlerine istinaden alın
makta olan beyannameler işlemden kaldırıl
mıştır. 

Hatay Hatay 
Ali Muhsin Bereketioğlu A. Smri Hocaoğlu 

Hatay Urfa 
Bahri Bahadır Celâl öncel 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Mevzuııbahis kanunun : 

1. Maddesinin aynen Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun hazırladığı şekilde oya konmasını 
arz ve rica ederiz. 

Gaziantep Giresun 
Osman Bilen Ali Güceoğlu 

(6829 sayılı Kanun tadili için, Hükümet ta
sarısının beklenmesi ve müzakerenin o tarihe ta
liki teklifi :) 

Sayın Başkanlığa 
Sayın İçişleri Bakanının bugün Meclis 

kürsüsündeki beyanı, bir Hükümet kararı 
ise bunun ivedilikle bir (tadil tasarısı) olarak 
Büyük Meclise sunulmasını v« Genel Kurulu
muza ulaşmasına kadar, Sayın Arıkan ve ar
kadaşlarına ait kanun teklifinin intacının ta
likini arz ve teklif ederim. / 

Niğde 
Asım Eren 
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BAŞKAN — Okunan teklifler içinde en ay

kırı teklif Asım Eren arkadaşımızın teklifidir. 
Dahiliye Vekilinin beyanname usulünü kaldı
racağım sözüne intizaren getireceği tasarıya 
kadar bu kanun talikini teklif ediyorlar. En 
aykırı teklif budur. Onun için ilk defa bu 
teklifi oyunuza arz edeceğim. Asım Eren'in 
teklifini kabul edenler... Kabul etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Görüşmelerin Hükümetten gelecek tasarı
nın neticesine kadar taliki kabul edildi. Dos
yayı komisyona iade edeceğiz. 

Şimdi Şevket Asbuzoğlu ve arkadaşlarının 
teklifini müzakere edeceğiz. 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu 
ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları tşlet-
mesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı
rılması için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları ra/porlan (2/57) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesidir. Heyeti 
umumiyesi üzerinde söz almak istiyen var mı? 
Buyurun Şevket Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarımı, yüksek huzurunuza getir
diğimiz bu kanun teklifi, Devlet Demiryolları 
Teşkilâtında kurulmuş Yardım Sandığının ken
di mensuplarının yaptıracakları inşaatlarda 
yardım edilmesi hususunda, daha önce tedvin 
edilmiş bir kanunun kifayetsizliğinden dolayı, 
işçilere tanınan kredinin artırılması 'bakımın
dandır. Bu doğrudan doğruya Devlet Demir
yolları Sandığını ilgilendirmektedir. Bütçe 
ile alâkası yoktur, bütçeye ıbir yük yükleme-
mektedir. Buna zaruret de şundan doğmuştur: 
O kanunda önceden takdir edilen 15 bin lira, 
o zamanın şartlarına göre, işçilerin kendileri
ne bir ev yaptırabileceği miktar olarak tesbit 
edilmiş Mi. Fakat, Ibugün aradan uzun sene
ler geçmesi, inşaat malzemesinin pahalılaş
ması bu arkadaşlarımızı müşkül duruma sok
muştur. 1957 senesinde kurulmuş olan Devlet 
Demiryolları Eskişehir Üç Numaralı Koopera
tifi inşaata başlamış ve çatısını çatmış ve ken
dilerine tahsis edilen on<beş bin lirayı sarf et-

(1) 53 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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iniş oldukları halde ne 'sıvasını, ne elektrik te
sisatını ve ne de sıhhi tesislerini yapmak imkâ
nını 'bulamamışlardır. Yaptığım tetkikata göre 
beş bin liralık bir ilâvei tahsisatla Sandıkça 
yardım yapıldığı ve kredileri artırıldığı tak
dirde vatandaşların yanda kaimış olan işleri 
görülecektir. 

Yüksek takdirinize arz ederim. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan kimse 

var mı? (Yok sesleri) («Bütçe Komisyonu 
toplantı halinde» sesleri) 

Bütçe Komisyonu mazbatası konuşuluyor, 
komisyonun bulunması lâzımdır. Komisyondan 
âza gelinceye kadar sözlü sorulara geçelim. 
Sözlü sorulara geçilmesini tasvip buyuruyor 
musunuz? («Tabiî tabiî» sesleri) 

6. — SORULAR VE CEVÂPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin ge
liştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/212) 

BAŞKAN — Osman Orhan Bilen buradalar 
mı? (Burada sesleri) Tarım Vekili? Yok. So
ru gelecek Birleşime bırakıldı. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-
ran'ın muhasebe servisine nakledilmesi sebebine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

BAŞKAN — İhsan Ataöv burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi1 ikinci defa hazır bulunma
dığından soru düşmüştür. 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-
ran'ın muhasebe servisine naklinin sebebine 
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'-
m sözlü cevabı (6/214) 

BAŞKAN — Soru sahilbi? Burada. 
Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Sayın 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırıltmasına delâletini
zi saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekilli 
»Mustafa Uyar 

tzanir Telefon Müdürlüğü mamurelerinden 
Ayten Akturaıu'ın 5 . 2 . 1962 tarihinde âni ola
rak verilen bir emirle Şehirlerarası Telefon Ser-
visindeki görevinden alınarak Muhasebe Servisi
ne naikledilımiş olduğunu basın yoliyle öğrenmiş 
bulunuyorum. 

1. Ayten Aıkturan kaç senelik memurdur ve 
Şehirlerarası Servisinde kaç seneden beri çalış
maktadır? 

2. Nakil sehebi nedir ve bu nakil' normal bir 
nakil inidir? 

3. Aynı sebep ve maksat için aynı şekilde 
başka bir tâyin yapılmış mıdır? Yapılmışsa kâin
ler hangi göreve nakledilmişlerdir? 

4. Nakil emri Ayten Afoturan'a hangi gün 
ve hangi saatte tebliğ edilmiş ve tebliğ ve nakil 
işi nasıl yerine getirilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT AKYAR 

(Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, soruda is
mi geçen memur Ayten Aıkturan 23 . 12 . 1957 
tarihinde PTT ye yevmiyeli personel olarak gir
miş, 1 . 5 . 1958 tarilhinde oparatrist adayı ol
muş, 1 . 1 . 1959 da asaleti tasdik edilerek dai
mî memur kadrosuna alınmıştır. Kendisi, cümle
nizin malûmu olan (bir sebepten dolayı., gerek mu
habere emniyetinin ve 'gerekse şahsi emniyetinin 
teminat altına alınması için bulunduğu servisten 
Muhabere Servisine nakledilmiştir. PTT İşlet
mesi gibi mühim bir yerde çeşitli sebeplerle bu 
gibi muameleler, memurlar hakkında daima tat-
ibik edilegelmektedir. Mevzuda anormal bir hal 
yoktur. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru sahilbi buyurunuz. 
(MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arkadaş

larım, soruma vermiş olduğu cevaptan dolayı Ba
kana teşekkür etmekle sözlerime başlıyorum. 

Sayın Bakan, sorumuzun' esas mesnedini teş
kil eden, İzmir Telefon Memuresi Ayten Aktu-
ra'nm, herkesin malûmu olan ve muhabere em
niyetinin temini için; hepinizin bildiği Yassıada 
şahitliği dıdlayısiyle nakledilmiş olduğunu ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. Kanaatimce ilk nazarda 
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pek ehemmiyeteizmiş gibi görünen böyle bir iş
ten dolayı, bu sözlü sorunun Meclise gelmemesi 
lâzımdı. Fakat, nakil sarasında hemen hemen bü
tün Ibasınıın ve efkârı umumiyeniai' ilgilenmesi, 
nakil emrinin PTT İdaresinde şimdiye kadar gö
rülmemiş bir süratle tatbik edilmesi ve nihayet 
PTT idaresindeki zihniyet sebebi ile buraya gel
mesinde zaruret olduğu mülâhazası ile hareket 
ettik. Maksadımız hiçbir surette siyasi bir pole
miğe yol açmak değil, hâdiseleri olduğu gibi, bü 
mukaddes kürsüden izah etmek hakikatleri Mil
letin gözü önüne sermek ve kanuni olmıyan mua
mele ve zihniyetleri tebarüz ettirmektir. Hakika
ten emir o gün için nöbet alan Ayıten Akturan'a 
resmen tebliğ edilmeden, bir -başka memurenin 
kendisinin yerine gelip oturması ve kendisinin 
işletme âmiri tarafından çağırıldığının bildiril
mesi üzerine Ayten Akturan İşletme Âmirine 
(gittiğinde; Ankara'dan verilen bir emirle kendi
sinin Muhafbere Servisine nakil edilmiş olduğu 
söylenmek suretiyle tebliğ edilmiş ve nöbetinin 
ibitmesine dahi fırsat verilmeden1 emir infaz edil
miştir. (Çok iyi olmuş, sesleri) Çok iyi olup ol
madığının kararını vermek efkârı umumiyeye 
aittir. Oturarak cevap vermenin hiçbir faydası 
olmıyacaktır. Nakil emrinin sebebi sorulunca, İş
letme Âmiri, emrin katı olduğunu ve Ankara'dan 
verildiğini söylemekle yetiniyor. Esasen 27 Mayısı 
hazırlıyan sebeplerden biri de Iböyle emirlerin ka
ti ve yukarıdan verilmiş olması idi, Bunlardan 
kaçınmamız lâzım gelmektedir. Tâyinıler nakil
ler için mevzuat malûm: Haklı bir sebep olmadan 
her hangi bir memurun, bilhassa ihtisas sahilbi 
olan oparatristlerin yerinin değiştirilıınemesini 
icabettirmektedir. Kanaatimce ileri sürülen sebep, 
haklı bir sebep değildir. Yassıada şahitliğinin, 
muhabere emniyetini ihlâl edip etmediği hususu1 

ise her şeyden evvel bir hukuk ve bir kanun an
layışı mevzuudur. Bu hususta 1938 yılında Da-
nıştaydan bir karar çıkmıştır. Bu karara göre; 
mülga Teşkilâtı Esasiye Kanununun 81 nci mad
desinde «Postalara verilen evrak, mektuplar ve 
her nevi emanetler; salâhiyettar müstantik veya 
mahkeme kararı olmadan açılamaz, telgraf ve te
lefonla vâki olan muhaberat mahremiyeti ihlâl 
olunamaz» denilmektedir. 

(Buradaki mahremiyet) fertlerin şahsi hak-
lariyle ilgili hususlardır. Şahsi haklara taallûk 
eden hususların ifşa edilmesi, mahremiyetin ihlâ-
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lidir. Bunun böyle olduğu Türk Ceza Kanunu
nun 235 nci maddesi ile de müeyyettir. Şöyle ki, 
memurlardan birisi vazifesini yaptığı sırada me
muriyetine mütaallik olarak re'sen takibat icra
sını müştekim bir suçun işlendiğine vâkıf olup 
da, aidolduğu mercie haber vermekte ihmal ve 
terahi gösterirse.... şu şekilde cezalandırılır) de
nilmektedir. İşte, buradaki muhabere emniyeti 
ihlâl edildi diye ileri sürülen ve sebep olarak ka
bul edilen husus bununla ilgili değildir. Şayet, 
o konuşmalarda böyle re'sen takibatı istilzam et
tiren, yani, Demokrat İzmir Matbaasını tahrip 
gibi mal ve can emniyetini tehlikeye düşüren ve 
re'sen takibi lâzımgelen suçlara ait bir konuşma 
olmasaydı da bir kimsenin, faraza Adnan Men
deresin, o gün bir akrabası ile, bir ahbabı ile olan 
hususi bir konuşmasını ifşa etmiş olsaydı, o za
man muhabere emniyetini ihlâl etmiş olurdu. 
Kaldı ki, bu hanını kız, muttali olduğu bu hâdi
seyi Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesi ge
reğince hemen ertesi günü müddeiumumiliğe ih
bar etmekle mükellefti. Bu vazifesini yerine ge
tirmemiş, kalbine nakşetmiş ve ifşa etmemiştir. 
Vaktaki 27 Mayıs İhtilâli ile nurlu güneşler doğ
muş ve İzmir PTT İdaresine bir albay getirilmiş
tir. Tahkikat Komisyonunun bir emri ile, o za
manın PTT Müdürü albay, bütün telefon operat-
ristlerini, bilhassa 2 Mayıs 1959 gecesi nöbet tu
tan memureleri toplıyarak hepsine; «Tahkikat 
Komisyonunun emri, Devlet, Hükümet, İnkılâp 
İdaresi sizi vazifeye davet ediyor, 2 Mayıs gece
sinde nöbette olan sizlerin, İzmir, İstanbul veya 
İzmir - Ankara arasındaki konuşmalarda, ihbar 
edilmesi lâzımgelen, suç sayılabilen bilginiz, bu 
mevzuda bir bilginiz var mı?» sualine, işte bu ha
nım kız; ben şu, şu hususları biliyorum diye; 
âmirinin sorduğu suale cevap vermiş; bilâha^a; 
Yüksek Soruşturma Kurulunda ve Yüksek Ada
let Divanında ifade vermek suretiyle hakikatle
rin meydana çıkmasına sebep olmuştu. Eğer, ha
fızalarınızı biraz yoklıyacak olursanız; o günler
de bu şahitlik dolayısiyle aklı selim sahibi ve aklı 
başında herkes ve bütün Türk matbuatı bu kız
dan stayişle, takdirle bahsetmişlerdi. Hattâ; Ata
türk Millî Mücadele bittikten sonra büyük nut
kunda; Millî Mücadelenin başarılmasında telefon 
ve telgraf memurlarının yaptıkları vatanperve-
rane hizmetlerden dolayı kendilerini alenen tak
dir etmişlerdir. Hatırlarsanız bir 22 Şubat gecesi 
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geçirdik. O gece de telef onların dinlenmiş olduğu
nu Basın - Yayın ve Turizm Bakanı bu kürsü
den ifade etti. Acaba Ulaştırma Bakanı ayni has
sasiyeti burada gösterebildi mi? ( «îşine gelmez» 
sesleri) Kaldı ki 27 Mayıstan evvel yalnız Adnan 
Menderes'in telefonu değil, bizlerin telefonları 
da dinlendi. (Bunları bırakalım sesleri ve gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinliyelim. (Sataş
maya lüzum yok, sesleri) 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Sataşma
ya lüzum yok. (Polemik yapıyorsun sesleri) Bu
nun polemikle alâkası var mı (Gürültüler) Mü
saade buyurun, bağırmakla, çağırmakla hakikat
leri öğrenemezsiniz. (Dinlemesini öğrenin sesleri 
ve gürültüler) 

BAŞKAN — Niçin asabileşiyorsunuz arkadaş
lar? 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — 27 Mayıs
tan evvel yalnız Adnan Menderes'in değil, bizle
rin de telefonları dinlenmiş, hattâ konuşmaları
mız teylbe alınmış/tır. Teyple (tesbit edilen ko
nulmalarımızla ait banttılar. Yüksek Soruşturana 
Ku/ruHunun evrakları arasında bulunmaktadır. 
Buınûar hakkında PTT îdlaresi her hangi hm-
muiajmele yapmış mıdır? Hayır, .arkadaşlar, ya
pılmamıştır, yapmamıştır. Kaldı iki, biz bugün 
27 Mayıstan evveli işlenmiş olan suçların Batilile
rini laffetltinmek için çalışırken (GüırüılltüJler ve 
alkışjair) ve af tonunu .çıkartmak ioin gayret 
sarf ederken, bir memureyi Adnan Mendeires 
••aleyhinde şahitlik yaptı diye acı bir şekilde ce-
zalllandırfmak cihetine gitmek kanaatimce doğru 
bir hareket olmıasa gerektir. 

Arkadaşlar; şunu samimî olarak ifade eltmırik 
idterim ki; bu millet 10 yıl partOzam idare ille 
•mücadele etti. Parftizan idarelden çok çektik. Ar
tık o günler geri gelmesin, bunu istiyoruz. Fa
ka/t hâlâ çekiyoruz 'maalesef. Koalisyonu bunun 
için kurlduk, partiza/rıiığı (kaldıralım, «böyi • 
işiımûze gelmedi, bize yar olmadı» gibi bir zihni
yetle, ımeımuıHlaır üzerinde türlü baskılara 'teves
sül etmiyelim. Nereden gelirse gelsin, hangi 
Bakanldan gelirse geisîn, partizan zihmyeUo 
hepilmiz muttlak suretle uğraşlmalıyız. Milletve
kili olarak vazifelerimizin en birincisi bu olma
lıdır. Antik buna son vermek lâzımidir. Hepi
nizi, hürmet ve muhabbetle iselâmlansm. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır a?rıka> 

daşıliar. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aymı sualin 

ben de •sahibljy'jm; söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. İlkinci sua

lin sahibi sizsiniz. Sıra ısizljn sualle geldi, ismi
niz okundu, ikinci defa bulunmadığınız için 
suıai düşmüştür. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Buradayım 
efendim. 

BAŞKAN — Simidi burada olınuaınızın kıyme-
ti yok, sualiniz düşmüştür. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. MüzakeriG(:ılin usulü hakkın
da; ısÖ2dlii sorulllar hakkında söz listıity orunu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Medlulsün 
sükûnunu ihlâle vesile vermiyeüm. Zararı yok, 
bir dahaki sefere konujursunuz ? Politika ha-
yaltidliir bu, aleyhinde de söylersiniz^, lehinde de 
söylersiniz. (Alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya), — Muhterem 

arîkadaşlar; sözlü soru, iktidarın ilki kanadına 
mensup iki aılkıadaş tarafından verilmiştir. Bu 
arkadaşlardan birisi burada konuşmuş olduğuna 
ve Baikıan tarafından cevaplandırılırken ben de 
salonda bulunduğuma göre bâzı arkadaşların 
bu 'mevzuda beni dinlemek tahammülünü gös-
teıımıiyerek aksülamolde bulunmalarını hayret
le karşıladım. 

Hakikatleri bilelim, gizlemeye lüzum yok
tur arkadaşlar! (Gürültüler) Ne güzel, ne tatlı 
lâflar edeceğim, Ibel'ki demin bozulan asapları
nızı yatıştıracağım, belki koalisyona güzel ve 
tatlı bir selâım göndereceğim. 

Belki deminki nahoş hava yerine, konuş
mamla yeni bir hava doğacaktır. (Gürültüler, 
tartışmalar) 

Sevgili arkadaşlarım, eğer müsaade ederse
niz, ve dinlemek tahammülünü gösterirseniz 
konuşacağım. Tekrar ediyorum, 'şu heyecanlan
mış havanın yatıştırılması bakımından söyleye
ceğim bâzı sözlerim olacaktır. Bakan burada, 
arkadaşım burada, ben buradayım. Arzu et
mezseniz, gayet tabiî ki, konuşmıyacağım. Ko
nuşmamın neticesinin iyi olacağına kaani bulu
nuyorum, takdir sizlerindir. (Reye reye sesleri) 
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BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, usul bu

dur. önce sual sahibi burada mı, diye sorulur. Var
sa, ilgili Bakanın burada olup olmadığına ba
kılır. Biz de sırası gelince sorduk. Soru sahibi
nin burada bulunmadığını gördük. «iSoru sahi
bi ikinci defa hazır bulunmadığından dolayı so
ru düşmüştür.» dedik. Binaenaleyh, tekrar söz 
alıp 'Meclisin asabiyetini tahrik etmeye mahal 
yoktur. îkinci defa konuşan arkadaşın konuş
ması karşısında Vekil söz istemediğine göre 
mesele kapanmıştır. İçtüzük hükümlerine göre 
yeniden bir takrir vererek ısorunuzu yeniletebi
lirsiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeniden bir 
takrir vererek yenileteceğim. 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı
rılması için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/57) (S. Sayısı : 53) 

BAŞKAN ±— Bütçe Komisyonu gelmiştir, ka
nuna devam ediyoruz. Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde başka söz istiyen var mı? Olmadığına 
göre maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler?.. Kabul etmiyenler?.. 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 5964 sayılı Kanunun 0173 ve 
T21 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde 'gösterilen
lerden (çıraklar hariç) müseccel hizmeti 8 yılı 
doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak şar-
tiyle bir kişiye arsa bedeli dâhil olmak üzere 
20 000 lira borç olarak verilebilir. Her yıl bu 
işe tahsis edilecek sermaye sandık yönetim ku
rulunca tesbit edilir.» 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler?.. Kabul etmiyenler?.. Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak et
mek suretiyle inşaata başlamış olup mesken
leri henüz tamamlanmamış olanların kredileri 
de lüzumuna göre bu kanunla tesbit edilen mik
tara yükseltilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

'BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde '3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Soruların müzakeresine devam ediyoruz. 
4. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünce yurdun muhtelif yerlerinde yaptırı
lan bina ve tesislere dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/222) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş burada mı? Burada. Maliye Bakanı yok. Ba
kan olmadığı için gelecek birleşime bırakıyoruz, 
efendim. 

5. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
kurulması düşünülen Türkiye Elektrik Kurumu 
hakkında Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/223) 

BAŞKAN — Mehmet Yavaş, burada. Sanayi 
Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Çanakkale İhtifali için kiralanan Kade§ vapu
runda vukubulan olaylara dair Ulaştırma ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/224) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Ulaştırma 
Bakanı burada. Millî Eğitim Bakanı yok. İhsan 
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Bey, her iki Bakanın da bir arada bulunmasını ı 
istiyor musunuz, yoksa Ulaştırma Bakanının ee- I 
vabı kâfi mi? I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İkisinin de 
birden cevap vermesini istiyorum, efendim. I 

BAŞKAN — O halde sorunuzu gelecek birle- I 
s^me bırakıyoruz. I 

7. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, I 
Kadirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük I 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü I 
sorusu (6/225) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Gelecek birleşime bırakıyoruz. I 

8. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, I 
Çanakkale Zaferini kutlama merasimine işti- I 
rak edenlere dair Millî Eğitim Bakanından I 
sözlü sorusu (6/226) I 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Olmadığına göre soru gelecek birleşime bırakıl- I 
mıştır. I 

9. —Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, I 
792 sayılı Koordinasyon Kararına rağmen Pet- I 
rol Ofisi depoları hakkındaki acenta ve bayiler- I 
den akar yakıt alınıp alınmadığına dair Maliye j 
Bakanından sözlü sorusu (6/227) I 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. Ge- I 
lecek birleşime bırakılmıştır. I 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, I 
18 Mart Çanakkale Zaferine katılacaklara tahsis I 
olunan Kodes vapurunda cereyan eden hâdisele- I 
re dair sorusuna içişleri Bakanı Ahmet Topaloğ- I 
lu ve Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'ın sözlü ce- I 
vaplart (6/228) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura- I 
da. İçişleri ve Ulaştırma Vekilleri buradalar. Fa
kat Adalet Vekili yoklar. Hepsinin bir arada I 
olmasını mı istiyorsunuz ? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Adliye Vekili rahatsız, eğer kabul 
ederlerse onun yerine de cevap verelim. I 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kabul ediyo
rum. I 

BAŞKAN — Soruyu outuyorum. I 
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27 . 3 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Adliye, Dahiliye ve 

Ulaştırma Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ve istir
ham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

1. 18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde bu
lunacakları götürmek üzere tahsis olunan Kadeş 
vapurunda gidiş ve geliş esnasında, cereyan eden 
çok çirkin ve müstehcen hâdiseler, yalnız mem
leketimiz bakımından değil, dünya çapında bir 
rezalet ve skandal teşkil etmektedir. Buna rağ
men bugüne kadar Hükümetçe bir reaksiyon 
ve hassasiyet gösterildiğine şahidolmadık, sebe
bi nedir? 

2. Millî bir vazifenin ifası için vazifelendi
rilen gençleri hangi makam tesbit etmiştir? Da
vetiyeler kimlere verilmiştir? İsimleri malûm 
mudur? 

3. Daha yolda iken rezaletlerin başladığı 
ve millî bir törene giden geminin ahlâk ve kanun 
dışı bir fuhuş gemisi haline geldiği müşahade 
edildiği halde gemi kaptanı neden geri dönme
miş veya keyfiyeti ilgili zabıta veya adlî makam
lara neden ihbar etmemiştir? 

4. Hâdise şüyu bulduktan sonra mesuller 
ve suçlular tesbit edilmiş midir? Haklarında ida
ri ve adlî ne gibi takibat yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, basına 
akseden Kadeş vapuru olayı hakkında Reşat öz
arda arkadaşımızın sualine arzı cevap ediyorum: 

18 Mart ihtifali münasebetiyle istanbul'dan 
Çanakkaleye gidecek kafile için Millî Türk Ta
lebe Reisliği ve Talebe Federasyonu tarafından 
gemi istenmiş ve her sene olduğu gibi bu sene 
de talebelerin bu arzuları is'af edilerek Denizci
lik Bankası tarafından Kadeş vapuru bu ihtifal 
merasimi için tahsis edilmiştir. Bu gemi ile gi
decek misafirlerin, ihtifale katılacak talebe te
şekküllerinin kontenjanları hakkında anlaşma 
olmadığından, istanbul Valiliği hakem rolünü 
oynamış ve ihtifale katılacaklara şu nisbet dâ
hilinde davetiyeler taksim edilmiştir. 

Millî Türk Talebe Birliğine 300, Türkiye Mil
lî Talebe Federasyonuna 300, Türkiye İşçiler 
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Birliğine 40, İstanbul umumi spor kulüplerine 
40, Emekli malûl gazilere 40, Mustafa Kemal 
Derneğine 16, Liseler kültür ve edebiyat kolla
rına 10, Kuleli Lisesine 10, Yıldız Teknik Oku
luna 10, Çanakkale Talebe Derneğine K), Ça
nakkale Valisine, davetlileri i e in 160 olmak üze
re ceman 1 000 davetiye, bu müesseselerin baş
kanlıklarına, İstanbul Valiliğinin tâyin ettiği 
bir maiyet memuru tarafından verilmiştir. 

Ancak, gemiye biniş sırasında bu davetliler 
dışında gemiye bâzı kimselerin de sızdığı ge
minin hareketinden sonra tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Bilâhara gemide vukübulan hâdiseler hak
kında basındaki neşriyat üzerine, İstanbul Müd
deiumumiliği hâdiseye el koymuş ve tahkikat 
yapmış bulunmaktadır. İstanbul Müddciumu-
miliğince Türk Ceza Kanununun 517, 567, 568, 
571 ve 572 nci maddelerine göre yapılan adlî 
tahkikatta, gemi süvarisiyle gemi personelinin 
73 ünden 43 ünün ve gemide bulunan memur
larla seyahate iştirak eden talebe mümessille
rinin ifadelerine göre; gemi yolcuları tarafın
dan şarkı söylendiği, dans edildiği, içki içildi
ği, fakat ahlâka, âdaba aykırı hiçbir fiil işlen
mediği anlaşılmıştır. Gemi Süvarisi İhsan Yö-
rükoğlu ile gemi elektrikçisi İhsan Anıl'a atfen 
bâzı gazetelerde yapılan neşriyatla kendileri
nin ilgisi olmadığı ve böyle bir malûmatı hiç
bir gazeteciye vermedikleri savcıya verdikleri 
ifadelerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yine bâzı gazetelerde çıkan ve Özay Akbı-
yık ile Tülin Güçlü adlı kızlara a.tfeıı yapılan 
neşriyatın da muharref bulunduğunu ve kendi
lerinin böyle bir beyanatta bulunmadıklarını 
savcıya ifade etmişlerdir. 

Talebe teşekküllerimiz, hâdise hakkında 
üzüntülerini bildiren beyannameyi ne maksatla 
yayınladıkları kendilerine sorulduğu zaman, 
gemide ahlâka, âda'ba aykırı fiiller hakkında 
'bilgileri olmadığını, Türk gençliği olarak ci
hette, ulvi bir gezide alkol almanın dahi ken
dilerini rencide edeceğini bildirmişlerdir. Hattâ 
gençlik, üzüntülerini bir bildiri yayınlamak su
retiyle izhar etmekle de kalmamış, 250 kişilik 
'bir kafile halinde Çanakkale'ye kadar gide
cek, Çanakkale Şehitleri Âbidesine çelenk 
koymak suretiyle hislerini ifade etmiş bulun
maktadırlar. 
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Yine yapılan tahkikata göre, geminin is

tiap haddinden çok fazla yolcu aldığı ve 800 
kişilik bir istiap hacmi olduğu halde, gemiye 
1 000 - 1 200 kişinin bindiği ve gemiye biniş 
sırasında intizamsızlık olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hâdisenin basındaki akisleri tamamen 
'müddeiumumiliğin yaptığı tahkikata uymamak
tadır. Seyahate iştirak eden talebelerden bir
çoğunun ifadesi alınmış, hiçbirisi basma ak
settiği gibi ahlâka, âdaba aykırı fiil ve hare
ketlerde bulunulduğuna dair ifade vermemiş
ler ve Türk gençliğini rencide eden hâdisenin 
vukiihulm-adığı anlaşılmış bulunmaktadır. Genç
lik hakikaten bu neşriyattan üzüntü duymuş
tur. Bu üzüntüsünü âbideye kadar giderek 
çelenk koymakla ifade etmiştir. 

Türk gençliği millî meselelerimizde daima 
ciddî ve vakarlı olmasını bilmiştir. Milletin ve 
Yüksek. Meclisin daima itimatlarına lâyık olan 
gençliği bu beyanlarımla töhmetten kurtaraca
ğı n a. ir. an m akta yi m. 

[Tepiniz! hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Soru sahibi konuşmaş istiyor
lar mı ? («Ulaştırma Bakanı da konuşmak isti
yor» sesleri) 

Buyurun, Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT AKYAR 

(Denizli) — Muhterem arkadaşlar, Kadeş mev
zuu hakkında Denizcilik Bankasınca yapılan 
idari tahkikat neticeleri, ki daha kısmen de
vam etmektedir, hâdisenin vukuu üzerinde Sa
yın İçişleri Bakanımızın şimdi ifade buyur
dukları mâruzâtı aynen teyideder mahiyette
dir. Bu itibarla bu konuda ayrıca bir şey ilâ
ve etmeme lüzum yok kanaatindeyim. Yal
nız sayın soru sahibinin doğrudan doğruya bi
ze taallûk eden 3 sorularına cevap arz ediyo
rum : 

1 nci sorularında; Hükümet, bu konu ile 
ilgilenmiyor deniyor. İçişleri Bakanı arkada
şımız izah ettiler, biz, Ulaştırma Bakanlığı ola
rak, idari yönden tahkikata derhal el koyduk. 
Hâdiseyi mütaakıp da Hükümet alâkasını izhar 
etmiş bulundu. 

2 nci «oru; davetiyelerin kimlere verildiği 
sorusudur. 

Davetiyeler, hâmiline mahsus olarak vali
likçe teşekküllere tevzi edilmek üzere Deniz
cilik Bankası tarafından İstanbul Vilâyetine 
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teslim edilmiştir. Denizcilik Bankasının, dave
tiye tevziinde bir ilgisi yoktur. 

3 ncü soru olarak sorulan, 'kaptanın icraatı 
hakkındaki hususa cevabını şudur : 

Denizcilik Bankasınca yaptırılan tahkikata 
nazaran, gemi nizamına aykırı olarak kısmen 
harekette bulunan bâzı yolculara müdahale edil
memiştir. Kaptan, Çanakkaledeki merasimin 
ciddiyetini ve davetlilere müdahale halinde 
belki daha vahim duruma sebebiyet vermek gi
bi netice çıkacağını düşünerek takdiri bu yol
da kullanmıştır. Ancak, adlî tahkikat neticesi, 
»bankaca yaptırılan idari tahkikatla bağlandığı 
zaman, bu hususda nihai karara varılmış ola
caktır. Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle.,. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, birçok arka
daşlarım gibi bendeniz bu soruyu gençliği ilgi
lendirmesi dolayısiyle Maarif Vekiline tevcih 
etmedim. Ancak adlî ve idari bakımdan Adalet 
ve içişleri Bakanlığını ilgilendirdiği için Ada
let ve İçişleri Bakanlarına tevcih ettim. 

Bu vesileyle şunu arz ötmek isterim ki. Mil
let olarak hepimizin hicap duyacağı kötü bir 
hâdise cereyan etmiştir. Bunun ortaya çıkarıl
masında ve derdin deşilip dermanının aranma
sında başlıca, âmil olduğu için kıymetli Türk 
basınına huzurunuzda teşekkür ötmeyi bir vazi
fe bilirim. (Alkışlar) Basınımız bu mevzuda has
sasiyet göstermemiş olsa idi ve bu mesele nor
mal karşılansaydı, bu gibi rezaletler devam 
edip gidecekti. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın içişleri Ba
kanı yaptığı konuşmada, gazetelerin yazdığının 
tersine olarak gayri ahlâki hiçbir hâdise cere
yan etmediğinin anlaşıldığını, bütün şahitlerin 
bu yolda şehadette bulunduklarını beyan bu
yurdular. Şu halde, bu haberleri yazan, gemi 
kaptanı ve diğer mürettebatla görüşüp, onlar
dan aldıkları bilgileri gazetesine aksettiren ba
sın mensuplarının yalancılıkla itham edildiği 
görülmektedir. (Yanlış sesleri) 

Biz, bu kadar ağır bir ithamı gençlerimize 
yakıştıracak bir basın mensubu olacağını kabul 
ve tahayyül edemiyoruz. Şayet böyle bir şey ol
saydı, bu kadar edep ve ahlâka aykırı hare
ketlerin vukubulduğunu resimlerle neşreden, 
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röportajlarla neşreden gazeteler, gazeteciler 
hakkında, gerek T. Ceza Kanunu, gerekse Basın 
Kanunu muvacehesinde takibat yapılması lâ
zım gel irdi. Birçok, gemi mürettebatının müd
deiumumilikte, evvelce gazetelerde intişar eden
lerin hilâfına olarak beyanda bulunduklarını 
bildirmişlerdir. Acaba bu neşriyatı yapan gaze
teciler, bu havadisi veren muhabirler çağrılıp, 
onların da ifadeleri alınmış mıdır ve şahitlerle 
y iizl eşti rilm iş midir ? 

Muhterem arkadaşlarım, mesele ne kadar 
vahim olursa olsun, ne kadar hicap duyulursa 
duyulsun, bunda hepimizin mânevi mesuliyeti 
vardır. Bizler, ebevevinler olarak, veliler ola
rak çocuklarımızla lâyıkiyle meşgul olamıyoruz. 
Okullarımız da yeteri kadar terbiye durumları 
ile meşgul olamıyor. Bunun neticesi olarak, 
gençler arasında bu tip insanların türeyeceği 
pek tabiîdir. Binaenaleyh, meselenin efkârı urau-
miyeye aksetmesi, Hükümet, cemiyet ve millet 
olarak, bu mesele hakkında gerekli hassasiyeti 
a-ösl ermemiz lüzumunu, bu gibi çirkin hâdise
lerin tekerrürüne meydan verilmiyecek şekilde 
tedbirli olmamızı ve bundan sonra okullarımız
da ahlâki mevzular üzerinde hassasiyetle durul
ması gerektiğini hatırlatmış bulunmaktadır. 
Bu vesileyle Savın Bakanın verdikleri izahata 
teşekkür etmekle iktifa edeceğim. Meseleyi bu 
şekilde kapatarak sözlerime son veriyorum. 

Henmizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakanı. 
tPÎŞT/ERÎ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Ook muhterem arkadaşlarım, be
yanlarımızda hiç. kimseyi itham etmedik. Sa
dece istanbul Müddeiumumisinin aldığı, bu ge
mide seyahat eden kimseden yüzden fazlasının 
ifadelerini aynen size aksettirdim. Yoksa bu 
hâdisenin oluş şeklinden başka bir ifadede bu
lunu]) hiç kimseyi itham etmek istemedim. Yal
nız bu gemide sadece alkol alınıp şarkı söyle
nip, dans edildiğini, oyun oynandığını, bunun 
dışında gayriahlâki bir şeyin teshit edilmedi
ğini. gemi personelinin ve memurların ifadesin
den bunun anlaşıldığını izah ettim. Benim ar
zım bundan ibarettir. Yoksa, bu ifadeler şu şe
kilde olmuş, gazete beyanları bu şekilde olmuş; 
gazete yanlış yazmış, gibi 'bir beyanda bulun
muş değiliz. Yüksek Meclis, bu soru münasebe
tiyle, sadece gemide cereyan eden hâdiseleri 
(iğrenmek arzusunda bulunmuştur. 
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Hükümetinizde, gemide cereyan eden hâdise

lerin gayriahlâki olmadığını tahkikat sonucun
da size arz etmiş bulunuyor. Yoksa, dediğim 
gibi, neşriyat şöyle oldu, böyle oldu yolundaki 
mevzuları Hükümet tetkik etmemiştir. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın >özarda, sualinizde iç
işleri, Adalet ve Ulaştırma bakanlıklarını il
gilendiren hususlar vardır. Bunlardan, Ulaş
tırma ve İçişleri bakanlıklarını ilgilendiren ıkı-
sımlar 'Cevaplandırıldı. Adalet Bakanı hasta
dır. isterseniz bu 'kılsmı başka güme bırakalım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Hayır iste
mez. 

BAŞKAN — O halde soru cevaplandırılmış
tır. 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkili 
hakkındaki Kanunim meriyetinden 1.3. 1962 
tarihine kadar tasarruf bonolarmâam temin edi
len geilir miktarına ve bn gelirin maksada uy
gun olarak kullanıp kullanılmadığına dair 
Maliye Bakamndan sözlü sorusu (6/229) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Bakan 
yoklar. Gelecek Oturuma bırakılmıştır. 

12. — Sivas Millevekili Tahsin Türkay'm, 
1.8 Mart Çanakkale İhtifalinde bulunmak üze
re Kadeş vapuru üe Çanakkale'ye gidenlerden 
hâdise çıkaranların kimler olduğuna ve bunlar 
hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğkı'nun 
sözlü cevabı (6/230) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay buradaılair mı? (Burada, sesleri) Diğer 
sualler dolayısayle verilen cevapları kâfi görü
yor musunuz? 

TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde sual okunsun. Yalnız 

Millî Eğitim Bakanı yoklar. İçişleri Bakanının 
cevap vermesini kâfi buluyor musunuz? 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Evet 
BAŞKAN — Suali okuyun, efendim 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlarım ilgili Millî Eğitim ve 

içişleri Bakanlığınca sözlü olarak aydınlatılma
sına delâletinizi arz ederim. 27 .3 .1962 

Sivas Milletvekili 
Tahsin Türkay 
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1. 18 Mart Çanakkale Zaferi İhtifalinde bu

lunmak üzere, Kadeş Vapuru ile Çanakkale'ye 
giden ve vapurda yüz kızartıcı hâdiselere sebebi
yet verenlerin kimler olduğu tesbit edilmiş mi
dir? 

2. İhtifalde buiunımaJk üzere Çanakkale'ye 
giden Yüksek Tahsil Talebelerinin teshitinde ida
ri mercilerce gerekli dikkat ve ihtimam gösteril
miş midir? ihmali olanlar varsa haklarımda taih-
Ikikaita geçilmiş midir? 

3. Kadeş Vapurunda çirkin 'hâdiselerin fail
leri olan yüksek tahsil öğrencileri hakkında ilgi
li fakülte idareleri ve talebe cemiyetleri ve Ba
kanlıkça ne gibi muameleye tevessül edilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. («Tevhit edilmesi 
lâzım» sesleri) («sualler aynı» sesleri) Söyledik, 
fakat kabul etmediler. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım biraz 
evvel arz ettiğim cevaplarda Tahsin Türkay ar-
toadaşıomızın eksik gördüğü kısımlar varsa onları 
cevaplandırayım. 

TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Çok muihte
rem arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel, 
Türk Milletinin ve Türk vatanının istiklâlinin te
minatı olan, Türk Milletinin geleneklerine ve mu
kaddes mefhumlarına bu milletin bir parçası ola
rak riayetkar bulunan Türk Gençliğinin büyük 
kısmını, her türlü şaibeden tenzih etmek Me
rim. 

Arkadaşlıarım; biz bu hâdiseyi Yüksek Mecli
se getirirken, bütün malûmatı basımdan aldık ve 
'bu malûmat üzerine sorularımızı sorduk Sayın 
Bakanlar buradaki izahlarında birtakım tezatla
ra düşmüş bulunuyorlar. Sayın Ulaştırma Baka
nı, gemide daha vahim hâdiselere meydan verme
mek için gemi kaptanının müdahale etmediğini 
söylemiştir. Şu halde orada cereyanı eden hâdise
lerin valhim olduğunu kabul ediyorlar. Bir gemi
de vahim hâdiseler oluyor, fakat daha vahimine 
sebebiyet vermemek için gemi kaptanı müdahale 
etmiyor. 

iSaniyen, Sayın içişleri Balkana buyurayorilar 
ki, 1 000 kişilik davetiye verdik. Halbuki yine 
basından öğreniyoruz ki, gemiye 1 600 kişi bin
miştir. Bu nasıl iştir ki, 1000 kişilik davetiye 
veriliyor, 1 600 kişi biniyor? Buna da hiçbir mü
dahalede yetkililer bulunmuyor. Elbette burada 
vazifelilerin yüksek ihmallerini görmekteyiz. 
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Arkadaşlar, yine içişleri Bakanı gemide oyun 

oynanmış, aUkol alınmış fakat gayriahlâki Ibir ha
reket olmamıştır, diyorlar. Ben kendilerime şim
di huzurunuzda Teknik Üniversite Talebe Birli
ğinin bir bildirişimi okuyacağım. Bakınız 26 
Mart 1968 tarihli gazetelerde çıban bu bildiride 
ne söyleniyor: «Vapurda olanların büyük bir kıs
mı allfeol almış ve ne yaptıklarını bilmiyeoek ka
dar sarhoş olmuşlardır. IçM, kumar ve seks gös
terileri ile şuurlarını kaybeden bu güruh, vapur
da çok mühim hasar yapmış, revizyondan çıkmış 
olan Kadeş vapuru sefer dönüşü tekrar revizyo
na girmiştir.» 

Şimdi arkadaşlar, Talebe Birliği gazetelere 
bir beyanat veriyor ve hâdiseleri yalanılıyor. Sa
yın Bakan Bey de «Bunlar doğru değildir, biz 
durumu tetkik ettirdik» diyorlar. Biz de bunu 
doğru diye kabul edelim. Lakin, «•gençler aliköl 
almışlar, dans etmişler, eh biraz da kumar oyna
mışlar. Bunlar ahlâka mugayir değildir» diyen 
Sayın Bakana soralım: Bir gazetenin birinci say
fasını işgal eden ve genç bir (kızın kucağına ba
şını koymuş, ayaklarını uzatmış yatan bir gen
cin resmine ne buyuırulur? Eğer bu resim bu hâ
dise ile ilgili değilse o halde bu gazete neşriyatı
nı yalan yapmıştır, o halde Bakanlığım bu gazete 
hakkında tahkikat açtırması icabederdi, (« o kar
deşi imiş» sesleri) Şimdi, bu hâdiseleri, basına 
açık resimlerle intikal eden hâdiseleri gördükten 
sonra bunun1 ahlâki olduğunu, gayrialhiâki olmıa-
dığını iddia etmek, ya meseleyi örtbas etmek veya 
yeni bir ahlâk telakkisi kabul etmek demektir. 

Bir kere bu davetiyeler dağıtılırken katî su
rette objektif hareket edilmemiştir. Talebe cemi
yetleri bunu müsavat üzere dağııtımamışlardıır. 
Meselâ İslâm Enstitüsünden, Teknik Ziraat Oku
lundan, Maliye Meslek Okulundan hiçbir kimse
ye davetiye verilmemiştir. Sayın Bakan diyorlar 
ki, «Yüksek tahsil talebesi bumdan üzüntü duy
muştur...» Elbette üzüntü duyacaktır. Bilıâhara 
Çanakkale Şehitleri için saygı duruşunda bulun
mak üzere oraya gidenler, kendilerinden evvelki
lerin bu kötü hareketlerini tamir etmek için de
ğil, onların bu vazifeyi yapmadıklarını gördükle
ri için gitmişlerdir. Daha evvel buraya giden bir 
kişiden ihtifal gününde ve yerinde ancak 20 -
30 kişi bulunmuştur. Sayın Bakan' bunlara da 
elbette mutıtalidirler. Şu halde hâdise Sayın Ba
kanın küçümsedikleri ve burada beyan ettikleri 
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gibi değildir. Hâdise çok, çok daha mühimdir, ar
kadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım, şu hâdiseye katî olarak 
parmak basmak mecburiyetindeyiz. Talebe teşek
külleri burada vazifelerini yapmamışlardır. Ata-
ıtürk ilkelerine bağlılıkta çok büyük hassasiyet 
gösteren ve bununla iftihar ettiğimiz gençlik, 
Atatürk ilkelerine her hangi bir tecavüz olduğu 
zaman buna karşı geleceğiz, Hükümeti ve Parlâ-
menıtoyu dahi dinlemliyeceğiız derken bu ilkelere 
aykırı hareket eden sarhoş bir talebeyi bağırları
na basmamalıydılar. Bu talebenin adını açıkla
mak mecburiyetindeler. (Alkışlar) Bunun için 
bu hâdisenin mesullerini ortaya çıkararak, bunla
rı cezalandırarak örnek harekette bulunmaları lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, hâdise dölayısiyle şu husus mey
dana çıkıyor ki, eğitim ve tahsil sistemimizde bü
yük aksaklıklar vardır. Bir insan münevver ola
bilir, kültürlü olabilir fakat, ideals&z, hiçbir mu
kaddesat tanımıyam insandan ne bu vatana ve ne 
de bu millete hiçbir fayda gelmez. (Braivo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım. 
Bendenizin izahatımın iki kısmı vardır : Birisi 
idari tahkikat ve idari malûmat. İkincisi ise İs
tanbul Savcısının yapmış olduğu hazırlık tahki
katı. İdari tahkikata aidolan kısım sadece gemi
nin nasıl hazırlandığı, davetiyelerin nasıl dağı
tıldığı ve hangi talebe teşekkülüne ne nisbette da
vetiye verildiği hususudur, öbür kısım adlî tah
kikattır ki, bu da İstanbul Savcısının yapmış ol
duğu, 516 - 561 - 571 ve 572 nci maddelere göre 
yapmış olduğu, ciddî bir hazırlık tahkikatının ne
ticesidir. Yüksek Meclisinizin göstermiş olduğu 
hassasiyet karşısında durumu olduğu gibi arz et- ' 
tim. Görüyorum ki, bir savcının ciddî bir şekilde 
yapmış olduğu tahkikatın neticesine itimat buyu-
rulmuyor; ama şu gazetedeki şu resme veya yazı
ya itimat buyuruluyor. («Hangisi doğruî» ses
leri) Cumhuriyet müddeiumumisi, aynı hâdise 
ile ilgili kimseleri dinlemiş ve bunların beyanla
rına istinaden raporunu yazmıştır. Bendeniz de, 
savcının aldığı ifadelere göre hazırladığı ilk tah
kikat neticesini size arz ediyorum. 

Buna göre gemide şarkı söylenmiş, dans edil
miş, içkiler içilmiştir. Fakat basında aksettiği gi-
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bi ahlâk ve âdaba aykırı ve bu fiillerden ileri gi
den fiiller işlenmemiştir. Bu gemide seyahat eden
lerin hepsi üniversite gençliği değildir. Çeşitli 
dernek ve teşekküllerden kimseler bulunduğu 
gibi, arkadaşımın da ifade ettiği üzere, gemiye 
binişte de bir intizam olmamıştır. Davetsiz kim
selerde gemiye binmiş ve bunlar arasında daha 
taşkın hareketler olmuş olabilir. Ama, basma ak
settiği kadar işin vahim olmadığını huzurunuz
da arz etmek isterim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Ulaştırma Bakanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI CAHÎT AKYAJt 
(C. Senatosu Denizli Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlar, soru sahibi arkadaşımız, biraz evvelki 
konuşmalarımızdan dolayı, «iki bakan tezada 
düştü» dediler. Bu hususu tavzih etmek için çık
tım. 

Dahiliye Vekili arkadaşımız izahat verirken, 
gemide gayriahlâki bir hâdise geçmemiştir, dans 
edilmiştir, eğlenilmiştir, diye beyanda bulundu
lar. Gemi bir gençlik kütlesiyle seyahata gitmiş
tir. Gençlerin dans etmeleri, eğlenceleri, yaşları
nın icabı biraz daha heyecanlı, biraz daha göste
rişli olur. (Gülüşmeler.) Bu itibarla gemi kapta
nının, yine kendisinin ifadesine ve beyanına at
fen, vahim bulduğu ve öyle not koyduğu bu hal
lere o anda müdahale etmemesi, gençlerin heye
canlarının daha fazlalaşmamasım gemi içerisinde 
anormal bir hâdiseye meydan vermemelerini te-
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min içindir. Deniz kanunlarına göre geminin kap
tanının takdir hakkı vardır ve kaptan da bu hak
kını böyle kullanmıştır. 

Soru sahibi sayın arkadaşlarımız, sorularım 
Meclise çok çabuk tevdi ettikleri ve henüz idari 
ve adlî tahkikat da neticelenmediği için soru hak
kında kesin bir ifadede bulunamıyorum. Zamanı 
gelince katî olarak da konuşuruz. Yalnız, şunu 
tekrar edeyim ki, gemide, yazıldığı gibi hâdise
ler cereyan etmemiştir. Denizcilik Bankasının 
idari tahkikatı da bu yoldadır. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum : 
Geminin revizyonundan bahsettiler. Gemide 
17 000 liralık bir hasar mevcuttur, ister gençler 
tarafından olsun, ister orta yaşlı veya ihtiyarlar 
tarafından olsun, böyle bir hususi kiralamada bu 

i miktarca hasarlar daima olur ve bu, normal öl-
î çüler içindedir. Bu noktayı arz ederim. 
i 
j BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanından da ce

vap almak hususunda ısrar ediyor musunuz efen
dim? Yoksa verilen izahat kâfi midir? 

TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Kâfidir efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplaridırılmıştır. 

Gündemde başka madde kalmadığından, 
6 .4 .1962 Cuma günü saat 15,00 de toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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Toplantı: ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkada
şının, Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı 
kanunlarla 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/57) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

,; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para ve
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde. 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla riea ederiz. 
21 . 12 . 1%1 

Eskişehir Milletvekili Esflrişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu Celâlettin Üzer Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili E^kişelhir Milletvekili Eskişehir C. Senato Üyesi 
Ertuğrul Gazi Sakarya İbrahim Cemalcilar Naci Toros 

. Eskişehir C. Senato Üyesi 
Gavsi Uçagök 

GEREKÇE 

TODD İşletmesi Genel Müdürlüğü müseccel ve daimî işçilerini mesken sahibi yapmak gayesiyle ' 
23.6.1952 tarihinde yürürlüğe konulan 5954 sayılı Kanun gereğince adı geçen işletme işçilerine 
TCDD İşçileri Emekli Sandığı tarafından 5 000 liraya kadar mesken kredisi ve sonradan bu paranın 
kifayetsizliği dikkate alınarak kredi miktarı 24.7 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 6173 ve 121 sayılı 
kanunlarla 15 000 liraya çıkarılmıştı. 

Son yıllarda inşaat malzemesinin yüksek oluşu ve 6785 sayılı İmar Kanununun 36 ve 40 nci mad
deleri mucibince bütün belediye hizmetlerinin toplu mesken yapanlar tarafından karşılanması mes
kenlerin maliyetini yükseltmektedir. 

Nitekim bu yüzden Eskişehir Demiryol işçilerinin kurmuş olduğu 3 No. lu Yapı Kooperatifi 209 
aded evini tamamlama imkânını bulamamıştır. 
• Halbuki İşçi Sigortaları Kurumu mesken kredisi olarak işçilerine 40 000 liraya kadar kredi sağla

maktadır. Demiryol müseccel işçilerinin sıhhi ve sağlam bir mesken sahibi olalbilmeleri için 5954 sayılı 
Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla muaddel 1 nci maddesinin son fıkrasında miktarı belirtilen 
mesken kredisinin 20 000 liraya çıkarılması lüzumlu görülerek kanunun 1 nci maddesi teklif edilmiş
tir. 
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Tasarının geçici maddesi kredi kifayetsizliği yüzünden yarım kalan meskenlerin inşasının tamam

lanmasını mümkün kılmak maksadiyle sevk edilmiştir. 
3 ncü madde kanunun yürürlük tarihini, 4 neü madde de kanun hükümlerini yürütmeye memur 

Bakanlıkları tesbit etmektedir. 

Ulaştırma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 2/57 
Karar No. 2 

5 .1 . 196% 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve B arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi (îeım 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç pana verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 
6173 ve 121 sayılı kanunlarla 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ilgili 
Bakanlık mümessilleri ve teklif sahipleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif sahiplerinin gerekçede vermiş oldukları .izahata göre, yapılan tadil .teklifinin Eskişehir-
de 3 numaralı Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan 209 işçi «meskeninin ikmaline ma
tuf bulunduğu anlaşıldı. 

TCDD Yolları İşçileri Emekli Sandığının malî durumu hakkında ilgililerden .alınan izahat 
sonunda adı geçen sandığın malî durumunun şimdiye kadar verdiği krediye ilâveten beher işçiye 
ancak iki biner lira daha kredi vermeye müsait bulunduğu anlaşılmakla teklif metnindeki yirmi 
bin liranın on yedi bin liraya indirilerek madde metninin bu yolda tadiline, diğer maddeleri* 
aynen kabulüne komisyonumuzca karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Erzincan 

Z. Gündoğdu 

Sözcü 
İstanbul 

H. Tiyanşan 

Üye 
Kütahya 
R. Kıray 

Üye 
öümüşane 

H. Bayramoğhı 

Üye 
Zonguldak 

R. Karakaşoğlu 

Üye 
Kayseri 

E. Gümüşpala 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/57 
Karar No. 19 

19 .3 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları işçilerine borç 
para verilmesi hakkındaki 5954, 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen birinci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifi ve Ulaştırma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 
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Kanun teklifi, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığının, Eskişehir'deki bir yapı kooperatifine inşaatını tamamlaması için kredi vermesini ve 
esasen beher mesken için sandıkça ödenen 15 000 liranın 20 000 liraya çıkarılmasını derpiş etmek
tedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve alınan izahattan sonra Devlet Demiryolları 
işçilerinin birer mesken sahibi olmaları için verilen kredinin artırılmasını teinin maksadiyle sevk 
edilen teklif yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunca ıtesbit edilen 17 000 liralık kredi bugünkü şartlar muvacehesinde ye
tersiz görüldüğünden bu miktarın 20 000 liraya çıkarılması uygun görülmüş ve buna göre birinci 
madde değiştirilmiştir. 

Geçici madde kelime değişikliğiyle, 2 ve 3 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
M. Ete 

İstanbul 
N. Bulak 

Maraş 
E. Kaplan 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Aydın 
/. Sezgin 

Isanbul 
B. Ülker 

Sakarya 
N. Bayat 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

İzmir 
N, Mirkelâmoğlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

Adana 
H. Aksay 

Gümüşane 
S. Savac% 

Konya 
R. özal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU VE 6 

ARKADAŞININ TEKLlFİ 

< Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye 
kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde (gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel 
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şar 
tiyle borç olarak verilebilir. 
Her yıl bu işe tahsis edilecek 
sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye 
verüecek borç para miktarı arsa 
bedeli dâhil olmak üzere 20 000 
liradan fazla olamaz.. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te yapı kooperatiflerine iştirak 
etmek suretiyle inşaata başlamış 

• olup, meskenleri henüz tamam 
lanmamış olanların da kredileri 
lüzumuna göre bu kanunla tes 
bit edilen miktara yükseltilebi
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Ulaştırma 
Bakanları yürütür. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Devlet Demir
yolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü işçileri Emekli 
ıSandığı sermayesinin % 50 ye 
kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel 
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şar-
tiyle borç olarak verilebilir. 
Her yıl bu işe tahsis edilecek 
sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye 
verilecek borç para miktarı arsa 
bedeli dâhil olmak üzere 17 000 
liradan fazla olamaz. 

GEÇlCl MADDE — Tekli
fin geçici maddesi aynen.kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 uci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 53 ) 

İ BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
i DEaiŞTlRlŞl 

Devlet Demiryolları işletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi 

i MADDE 1. — 5954 sayılı Ka-
j nunun 6173 ve 121 sayılı ka-
I nunlarla değiştirilen 1 nci mad-
j desi aşağıdaki şekilde değiştiril-
| mistir. 
i 
j «Madde 1. — Devlet Demir-
j yolları ve Limanları İşletme Ge-
j nel Müdürlüğü işçileri Emekli 
1 Sandığı sermayesinin % 50 ye" 
i kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı 
Ş 2 sayılı cetvelde gösterilenler

den (çıraklar hariç) müseccel 
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şar-
tiyle bir kişiye arsa bedeli dâhil 
olmak üzere 20 000 lira borç ola
rak verilebilir. Her yıl bu işe 

j tahsis edilecek sermaye sandık 
yönetim kurulunca tesbit edi-

! lir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te yapı kooperatiflerine iştirak 
etmek suretiyle inşaata başlamış 
olup meskenleri henüz tamam
lanmamış olanların kredileri de 
lüzumuna göre bu kanunla tes
bit edilen miktara yükseltilebi
lir. 

1 MADDE 2. — Teklifin 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
j maddesi aynen kabul edilmiştir. 




